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_ কর্ণটকুমার। 
প্রথম অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য ! 

শক্তি 

কণাট-শিবির। 

রাজ] চক্দ্রশেখর, মন্ত্রী, সেনাপতি, ধর্ম্াধিকরণ 
ও কতিপয় সভাসদ আসীন । 

চক্র হার কি বারতা আজি করিনু শ্রবণ! 

রণশারী রণধীর বীর চিত্রসেন_- 

বিজিত কেশরী আজি শুগালের রণে 

জগদীশ এই কিহে ছিল তব মনে ! 

ধী। মহারাজ ! এখন শোকের সময় নয়, শক্রনিপা- 
ভের পুনক্ষদ্যম ককন, উদ্যোগী পুঁকষই জম যুক্ত হয়। 

চক্দ্র। অমাত্য 'ধীসেন ! আমার আর বিববেচনাশক্তি নাই, 

এখন যা কর্তব্য হয় কৰকন।. 

ভীম। মহারাজ! আপনার চিন্তা কি? কর্ণাটে কি আর বীর 
নাই, বীরপ্রস্নবিনী কর্ণাট কি এক কালে হ্ষত্র শুন্য 



৮ 

করণাট কুমার । 

হয়েছে! অনুমতি ককন; এ দাস স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় 

প্রশ্পুত আছে। 

নেপথো । রশবাদ্য। 

সেনীপতি ! শক্রকুল নিকটবপ্তঁ হল, এখন কার কি? 

কাকেই বা এ ভীষণ সমরে প্রেরণ করি? তোমাকে 

যাঁদ পাঠাই তাহলে আরম একবারে হীনবল হরে 

পড়ব । এখন উপায় কি? 

ব্যোপ। কর্ণাটেশ্বর ! সেনাপতি ভিন্ন এসমরে অপরকেহই জয় 

চত্দন 

লাঁভ করতে পার্বেন না। অতএব ওঁ'কেই যুদ্ধ 
যাত্রা করতে অনুমতি ককন । 

ঘর্মীবিকরণ ! আপনি যা বল্ছেন তা সকলই সত্য, 
কিন্তু রাজ্যের এমত অবস্থায় দেনাপতিকে কি স্থাঁনাস্তর 

করা উচিত ? শক্রকুল কখন কর্ণাট আক্রমণ করবে 
বলা যায়না, এখন সেনাপতিকে যুদ্ধে কি প্রকারে পাঠান 

যায়? 

বী। মহারাজ! হঠাৎ কর্ণ।ট আক্রমণ করা কি সহজ কাজ ? 

দৌ। ( নমক্কারপূর্বক করযোড়ে) মহারাজ ! যুদ্ধক্ষেত্র 

হতে একজন দুত এসেছে অনুমতি হলে স্্রীচরণ দর্শন 
| করে! 

গা রঃ 

দৌ। 

কি, আবার দূত এসেছে? আয! যাও, শীতে তাঁকে 
সঙ্গে করে লয়ে এস। 

যে আজ্ঞা মহারাজ! 

নেপথ্যে রণবাদ্য ॥. | 
দৌবারিকের প্রস্থান । 



কর্ণাট কুমার। ৩ 

ব্যোপ। তাইত! আবার কোন অশুভ সংবাদ লয়ে এল নাকি? 

পুনরায় যে রবাদ্য শুন্তে পাই ! 'শত্রগণ বিজাপুর 
দুর্গও আক্রমণ করলে নাকি? 

চন্দ্র । হা জগদীশ! 

দৌবারিক সহ দূতের প্রবেশ । 

দূত। মহারাজ ! প্রণাম হই। 

করযোড়ে প্রণা'মপূর্বক যৌনভাবে দণ্ডায়সান । 
চক্র । সম্বাদকি ? 

দূত। ( বিষণ্ন বদনে ) আজ্ঞে-_এ-__ এ 

চন্দ । বোঝ! গেছে, তা ভর কি বল, আমি শুনতে প্রস্তুত 

আছি। 

দূত। মহারাজ! বল্ব কি বল্তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ন্যুনাধিক 

পাচ সহজ সেনার সহিত বিচিত্রবার্ধ্য রণশায়ী 

হয়েছেন । যুদ্ধজেতা উজ্জর়িনী সেনা বিজাপুর রগ 

আক্রমণ করতে আস্ছে। 

চত্দ্র। গ্রভো, তোমার মনে এই ছিল! (দীর্ঘ নিশ্বাস 

ক্ষেপণ) বৃদ্ধাবস্থার আমার যে এ দশা ঘটবে তা আমি 

স্বপ্নেও ভাবি নাই। হা কর্ণাট! তোমায় কি শেষে 
শক্র হস্তে পড়তে হল ! হোঃ হোঃ। 

বী। মহারাজ! অকারণ দুঃখ করার ফল কি? ক্ষত্র হয়ে 

অপনার কি এরূপ ছুঃখ করা উচিত। জেনাপতি 

ভীমসিৎহকে অদ্যই যুদ্ধ যাত্রা করতে আদেশ ককন। 
ব্যোপ। ক্ষিতিনাথ ' ক্ষত্তিয় হয়ে ক্ষত্রিয় ্ধাতির বিপরাত ভাব 



ঃ কর্ণাট কুমার | 

আজ আঁপনাঁতে দর্শন করে ছুঃখিত হলেম। যুদ্ধ 

বিপর্যয়ে আপনি এত ক্ষুদ্ধ হচ্ছেন কেন? নূতন 

উদ্যমে মনকে উৎসাহিত ককন। কর্ণাট শত্র-_হস্তে 

পৃতিত হবে, অকারণ এ চিন্তা মনে স্থান দেন কেন? 

সেনাপতিকে ব্ুদ্ধে পাঠান্-__অবশ্যই জয়লাভ হবে। 
চক্দ্র। (দূতের প্রতি) দূত তুমি এখন বিদায় হও।! দুর্গ 

রক্ষককে সৈন্য সন্নিবেশ করতে আদেশ করণে । সেনা- 

পতি ভীমসিংহ আজই সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করবেন । 
দুত। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি এখনি বিজাঁপুর দুর্গে 

চল লেম। 

[দূতের প্রস্থান । 
ভীম। মহারাজ! অনুমতি হলে এ দাসও এক্ষণে বিদার 

লয়। 

চন্দ্র । রণধীর ভীমসিংহ! তোমাকে অধিক আর কি বল্ব 

দেখিও কর্ণাট যেন শত্রু কবলে পতিত না হয়, আমরা 

যেন রাজ্য ভ্র$ হয়ে পরাধীন শৃঙ্খল পরিধান না৷ 

করি। 

ভশন। মহারাজ! চিন্তা করবেন না অটিরে শব্রকুল ক্ষয় 

হবে। 

ৃ [ভীমমিহহের প্রস্থান । 
ব্যোপ। মহারাজ! এখন আমাদের আর একটি কর্ম করতে 

হবে । যুবরাজ এখনও মৃগয় হতে প্রত্যাগধমন করলেন 

না, অতএব তাকে শীঘু সংবাদ দিন তার এ সমর 

রাজ্যে থাকা নিতান্ত আবশ্যক । 



.কর্ণাট কুমার । ৫ 

ধী। মহারাজ! সোমেশ্বরকে কুমারের নিকট পাঁঠান । 

চক্দ্র। দসোমেশ্বর | | 

দোম। আজ্ঞা, আমি এখনি চলিলাম। 

সোযেশ্বরের্ প্রস্থান । 

চন্দ্র। বীরেশবর 

বীর। আজ্ঞা, 

চন্দ্র। ছুর্গরক্ষককে ডাক ॥ 

বীর। যে আজ্ঞা । 

বীরেশ্বরের প্রস্থান! 
চন্দ্র। ধর্মীধিকরণ ! তবে কল্য সৈন্য পরিদর্শন কর! যাবে স্থির 

রহিল । এক্ষণে আমরা আর শিবিরে অবস্থিতি করতে 

পারি না। এখন নগর মধ্যে আমাদের থাকা আবশ্যক 

কি জানি কখন কোন্ছুদ্দেব উপস্থিত হয়, কি বলেন ? 

ব্যোপ। আজ্ঞ! হা, এখন নগর মধ্যে অবস্থান করাই কর্তব্য । 

সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

উজ্জয়িনী প্রমোদ কানন। 

গ্রমদ ( পুষ্প পাত্রহস্তে ) মুরলার 

সহিত প্রবেশ । 

গ্রমদা । দেখু ভাই মুরলাঃ কেমন সুন্দর ফুল গুলি ফুটে রয়েছে 
কতক গুলি তুলে এক গাছি মালা গীথলে হয় না? 



৬ কর্ণ্ঘট কুমাঁর। 

যুরলা1। রাজনন্দিনি ! মালা গেঁথে কার গলায় দেবে । 

প্রমদা। ( সহাঁস্য বদনে ) কেন, যারে আমি ভাল বাসি । 

মূরলা। কে সখি সেচুড়া বাশি? 

প্রযদা। ( চিবুক ধরিয়া ) যে মুখে এমধুর হাসি। 

মুরলা। (নেপথ্যে দৃষটিকরিয়া) রাজনন্দিনি ৷ দেখ, দেখ 
একবার চেয়ে দেখ+ বিধাতা বুঝি তোমার প্রতি অনুকূন্ন 

হরে মাল্য দানের পাত্র মিলিয়ে দিলেন । 

'প্রমদা। সখি! উনি কে? এদ্িগেই আস্ছেন যে। অ:ক।র 

পরিচ্ছাদে বোধ হয়, উনি সামান্য লোক না হবেন। 

অসি চন্ন পরিধত পৃষ্ঠে ধনুর্ববাণ 

রঞ্জনের কানন মধ্যে প্রবেশ ॥ 

রঞ্জন। দেবি! আপনারা কে? তা যেই ছোন্ আমায় একটু 
জলঘদিনৃ' পান করে পিপাসা নিবারণ করি। 

মুরলা ॥ মহাশয়! আপনি এ শিলাখণ্ডের উপর বসে 

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ককনঃ আমি জল এনে দিচ্ছি 

প্রমদা। সখি! তুমি বোস আমি এ সরোবর হতে জল 
আন্ছি। 

[রঞ্জনের উপবেশন । 

মুরলা।, সেকি সখি! তোমার যাওয়া কি সাজে? তুমি বরং 

অতিথির অভ্যর্থনা কর আমি জল আন্তে যাই । 

প্রমদা। না, না, আমি যাই, তুমি বোস । জনাস্তিকে ) 

আমার ভাই লজ্জা. করে আমি একলাটী অপরিচিতের 

নিকট কেমন করে থাকৃব ? 



কর্ণাট কুমার | ন্ 

মুরলা । বা! তাকি হয় আমি এই চল লাম. 

( মুরলার প্রস্থান । 

রঞ্জীন। আমি আপনাঁদের বিশ্রামের অত্যন্ত ব্যাঘাত করলাম । 

প্রমদা। আঙ্ না আপনি কুঞ্চিত হবেন না ( লজ্জাবনত 

বদনে অবস্থান ) | 

'রজ্জন। ( প্রমদার বদন সন্দর্শন করতঃ স্বগত) ইনি কে ? 

আহা কি অলেংকিক রূপ লাবণ্য! মুখমণ্ডল কি 

সুন্দর, কি মনোহর, কবিকুলের কণ্পনা- প্রস্ৃত! 

প্রতিমা আজ. চাক্ষুষ দর্শন কর্লেম (প্রকাশ্যে ) 

ভদ্রে। যদি অনুমতি দেন, কিছু জিজ্ঞানা করতে ইচ্ছ! 
করি। 

প্রমদা। (সলজ্জভাঁবে) আজ্ঞা বলুন ; (স্বগত ) কি জিজ্ঞাস 

করবেন কে জানে ? 

রঞ্জীন। বল্ছিলশম-_- 

প্রমদা। মূরলা এখন ও আসছেনা কেন? ( সলজ্জভাবে 
অবস্থান ) 

রঞ্জন । আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আমি নিকটে 

থাঁকৃতে আপনার কোন ভয় নাই। | 

প্রমদা। আজ্ঞা না (লজ্জাবনত বদনে অবাস্থিতি।) ৃ 

মূরলার পুনঃ প্রবেশ ॥, 

মুরলা। মহাভাগ ! এই জল নিন্ পিপাঁলা নিবারণ ককন । 
রজ্জ্বন 1 (জলপানাস্তে) আপনারা যেআমার কি পর্য্যস্ত 



৮ বণণট কুমায? 

উপকার করলেন তা বল্তে পারিনে।: এ কৃতো- 
পকার আমি জীবন্ান্তেও বিস্থৃত হবনা । 

মূরলা। আজ্ঞা এমন কথা বলবেন না। আমরা আপনার 
উপকার কর্ব, আমাদের পাঁধ্য কি? 

প্রমোদা। (জনাস্তিকে মূরলার প্রতি) দেখেছ সখি এ ব্যক্তি 

কেমন মধুরভাবী, কেমন অমায়িক প্রকৃতি। সখি! 

উনি কে, জিজ্ঞানা করলে হয় না ? 

মুরলা। মহাঁশর : প্রিরসথি জিজ্ঞাসা করছেন আপনার 

আসা হয়েছিল কোথা? 

রঞ্জন। আমি এই নিকটন্থ বনে মৃগয়ার্থ এসেছিলাম । 
প্রমোদা। (ত্বগত ) রাজারাই যৃগয়া করেন। ইনি কি কোন 

রীজকুষার 2 কেজানে ! 

যূুরলা। এই প্রদেশেই কি আপনার নিবাস ? 

রঞ্জীন। না ভদ্রেআমি বিদেশীয়। আমার ওকিছু 

জিজ্ঞাস্য আছে। 

মুরলা। তা, বলুননা। 

রঞ্জন। আপনাদের বেশভূষা ও অঙ্গ সৌফটবে স্পট বোধ 
হচ্ছে আপনার] কোন মহৎ কুলে জন্ম গ্রহণ করেছেন। 

কিন্তু এমন বিজন প্রদেশে কি নিমিত্ত অবস্থান কর্ছেন, 
বু্তে পারছিনা । | 

মূুরলা। রাজনন্দিনি শুনলে? এই অভ্যাগত মহাশয় 

পরিচয় জিজ্ঞাসা কর ছেন। 
রঞ্জন। আজ্ঞা, আমার অপরাধ হয়েছে। ইনি রাঁজকুষারী 



গর্লাট কুমার] ৯ 

জানলে জামি কখনই এ প্রকার: প্রগলভতা প্রকাশ 

কর তেমনা। 
প্রমদা। সখি। উনি অত সঙ্কচিত হচ্ছেন কেন? পরিচর 

জিজ্ঞাসায় দোষ কি? 

মুরলা। মহাশয় ! ইনি উজ্জ্রারিনী রাজার কন্য?। সম্প্রতি 

পীড়িত ছিলেন, ভাই স্বাস্থের অনুরোধে কিছুদিন এই 
ঞম্যালয়ে অবস্থান করছেন | 

রঞ্জন । বটে! আমিও তাই ভাঁবছিলাষ। এরূপ অসামান্য 

রূপ লাবণ্য কি অন্যের সম্ভবে ? আকাশেই চাঁদের উদয় 

হয়। (স্বণত ) আমি স্তবে শক্ররাজ্যে এসে পড়েছি । 

মূরলা। দেখেছ সখি' ইনি কেমন চতুর ? 

প্রমদা। বাও যাও (সলজ্জভাবে অবস্থান ) 

রঞ্জন (স্বগত ) আর এম্থানে থাঁকা কর্তব্য নয়, ( প্রাকাঁশ্যে ) 
আমার অনুচরগণ আমার অদর্শনে উক্ত হচ্ছে, 
অতএব অনুমতি হয়ত এক্ষণে বিদায় হই। 

পমদা। সখি! উনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, ক্ষণেক কাল 

বিশ্রী করলে ভাল হতনণ ? 

রঞ্জন। আপনাদিগের সন্দর্শনে ও মধুর সস্ভাষণে আমি যথেষ্ট 
স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্র হয়েছি । 

মুরল1। মহ্থাভাঁগ ! যদি একান্তই বিদায় হবেন, তবে, এদাসীর 

একটী প্রার্থনা আছে? যদি পুর্ণ করেন, বল তে সাহসী 

হই | 

রঞ্জন । এ অধীনের নিকট আবার প্রার্থনা কি? গা 
কৰন কি করতে হবে। 

২ 



১০. কটি কুয়ার। 

মূরলা। মহাশর! যদি আামাদিগকে অলরিচিত বলে. উপেক্ষা 
না করেন, তবে এই প্রার্থনা, আবার, এক সময় যেন 

আপনার সাক্ষাৎ, পাই। । ' | 

রঞ্জন । ভদ্রে! আপনাদের এ অনুরোধ কেবল এদাঁসের 

প্রতি নুর মুত্র . ৃ ূ 

রপ্নের প্রস্থান । 

প্রমদা। ( গাত্রোখান পূর্বক ) অখি! প্রায় জন্ধ্যা হল, 

চল বাঁওয়া যাঁর এখানে থাক! আর ভাল দেখায় 

না। | 

মুরল1? একটু দাঁড়াঁওনা সখি, রি কে গান গ্াচ্চে গান্টা 
শুনে যাই? | 

গীত] 

নেপথ্যে । অস্তাচলে চলে ভানু ছাড়িয়। উদয়াঁসন 

এ দেখ সরোবরে শ্লান কমল বদন 

কুজনী বিহগগণ 

নীড়ে করিছে গমন । 

_ প্রকাঁশি ভূজবিক্রম তম ছাঁইল ভূবন ॥ 

প্রমদ1। এখন এস সথি যাই চল। ৫ 

| উভয়ের প্রস্থান | 



কর্ণাট কুমাব। ১১ 

তৃতীয় দুশ্য। 

কণাঢট শিশির", 

রাজা চক্্রশেখর, ধম্মপিকরণ। মন্্ী ও 

কতিপয় সভাসদগণ "খাঁন । 

চন্দ্র । ( সচকিত হইয়। ) সভাসদগণ ! এ কিসের কোলাহল! 

মন্্ী। এ যে কুমার স্বয়ংই আসছেন। বোধ হয ঘ্ুদ্ধ ওত 

সকলি অবগত হয়েছেন, নু মারকে ক্রুদ্বভাব দেখ্ছি কেন ” 

যাহোক্ঃ এখন কুমার রাজ প্রভ্যাগত হওয়াতে শিশ্িপ 

হলাম। 

ব্ধানের প্রবেশ! 

রঞ্জন 1 (পিতার চবণ বন্দন ) মন্দী মহান প্রণাম হক, 

ধশ্বীধিকরণ প্রণাম হহঃ ( মস্তকাবনত করণ ) এখন 

ঘদ্ধেব সাদ কি বনুন ? আমি পথিমধ্যে কতিপয় ব/ক্তির 

মুখে সংগ্রামের বিষয় শুনে এককালে উন্মতেব ন্যায় 

নদ, নদী, পর্ববত গহ্বর অতিক্রম কবে কর্ণাটে উপস্থিত 
হয়েছি । আপনাবা আদ্যে পাস্ত সবিশে যুদ্ধ রণ্তান্ত 

বলে আমার কৌতুহল নিবারণ ককন? হায। আমি 
জীবিত থ:কৃতে আমার পিত র এই অপমান 1 কর্ণ- 

টেশ্বরের এই দশ] । পু 

রপ্জীন !স্থির হও । পকলই আমাব অদৃষ তা নাহলে 

আজ আমি এক কালে বার শ্রন্য, সহায শুন্য হবে 

শব্রক্লত অসহ্য অপমান সহ্য কবছি! "নামার গাধান 

চ্ত্র 



বঞ্জীন । 

মন্ত্রী। 

রতভীন। 

প্রধান সেনানী রণবীর, 'চিত্রসেন এভৃতি সকলেই সমর 

শাড়ী হয়েছে, আর বল্ব কি! 

নরপ্ি অনুমতি দেহ এ দাসেকে- 

সমবে সঃ “ভরি গিয়া শক্ুদেনাদল; 

জননী_-জনমভূমি ( কর্ণাটের হায়! 

এেহেন দুর্গতি হেরি কে পারে থাকিতে ? 

নিরুদাম হয়ে আজি জড়ের সমান । 

“খিনী মাতার ছঃখ, করিতে মোচন, ঙ্গ 

কর অন্নত্তি দান, মহাভাঁগ মোরে, 

এখনি পশিব বরণে £সনা দূল লনে 

নাশিন বিপক্ষ দল, ক্ত্র তেজোবলে। 

যুবরাজ! ক্ষান্ত হুও। তুমি মুগরা হতে এই মাগ 

আস ছ তোমার বিশ্রাম আবশ্যক 1 যাঁও, এখন কিরৎ- 

কাল বিরাম কর গে, পরে যাহা? বিবেচনা হর করা যাবে। 

মন্ত্রী মহাশয় ' আপনি আমাকে বিশ্রীম কর তে আদেশ 

করবেন না, যাবৎ, আমি উজ্জয়িনী রাজাকে পরাস্ত 

করে পিতার সমক্ষে বন্দা করে না অ'নৃতে পারি, তাবৎ 

আঁমার বিশ্রাম নাই। মাতৃভূমি কর্ণটকে এককালে 

শ্রুন্য করে বিশ্রাম করব। মহাঁশরকে অন্ুনর 

কর.হি, আপনি আমাকে এই দণ্ডেই যুদ্ধ যাত্রা কর তে 

অনুমতি ককন । 

কুমার ! যখন যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ যহাবল ভীমপিংহ স্বয়ং 

যুদ্ধে গিয়েছেন, তখন তোমার আর বাবার আবশ্যক, 

ন[ই, সেনাপতি সামান্য বীর নন, তাত তুমি জান, তবে 

এখন কিয়ৎকাল আস্ত দুর করখে । | 
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চন্দ্র। রঞ্জন! তোমাকে আমি এখন কোন ক্রমেই যুদ্ধে 

পাঠাতে পারি না, ভূমি পথ শ্রান্তে ক্লান্ত হয়েছ, ঘা, 
..- তোমার বিশ্রীম আবশ্যক । . 

রঞ্জীন। পিতঃ ! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান নহি। ক্ষত্র 

.. ৰংশোস্তভব হয়ে কাপুকষের ন্যার যুদ্ধে পরা 
হুব ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রের। হার। 

কেন আমি সিংহ ব্যাত্রোর্দির করাল কবল হতে প্রভ্যা- 
গত হলাম, ছুরারোহ গিরিশৃঙ্গ হতে কেন না এককালে 
ভূপতিত হয়ে জীবন আশা ত্যাগ করিলাম । কেন, 

কেন রাজ্যে প্রত্যাগমন করে আপনাদের বিধি বিগহিত 
বিড়ম্বনায় বিমুগ্ধ হলাম । আপনারা যখন সকলেই 

আমীকে যুদ্ধ যাত্রা করতে ভুয়োভুয়ঃ নিষেধ করতেন 

তখন আর কি বলব । কিন্ত, মুখাগ্রে আন্তে হুদয় 

বিদীর্ন হয়, কর্ণাটের আর রক্ষা নাই। হায় কর্ণাট ! আমি 
জীবিত থাকতে তোমার এ দশা হল । 

( কিয়ৎকালনিস্তন্ধ থাকিয়। ) বাই । 

বিষণ চিত্তে প্রস্থান । 

নেপথ্যে রণবাদয । 

চক্দ্র | (সবিল্ময়ে চাঙ্িদিক্ নিরীক্ষণ ) একি। আয ! 
এ আবার কি! পুনরাঁর যে রণবাদ্য শুনতে পাই । এ 

যে শক্র পক্ষের বিজয় ধ্বনি ঞ্রুতিগোটর হচ্ছে, কি 

. জর্বনাশ! এখন করি কি! ( দণ্ডায়মান হইয়া ) যা 

হোকু, অদৃষ্টে যাই থাক্ সভাসদগণ শীত্রে তোমরং যুব- 
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রাজকে সন্বাদ দাওগে, আমি ব্যযংই' যুদ্ধক্ষেত্রে চললাম 
তোমরা আমার অনুসরণ কর। 

দ্রুতপদে ব।জার প্রহ্থান ও সকলের প্রস্থান । 

প্রুথমান্ধ সমাপ্ু | 



দ্বিতীয় অন্ক | 
পাপা” 

প্রথম দৃশ্য । 

উজ্জযিনী নাঁছসভ| | 

রাঁজা বিকুমকেশরী, প্রজ্ঞারত্ব, অমরকেতন ও 
কতিপয় সভাসদ আসীন । 

প্রজ্ঞ ॥। মঙ্গারাঁজ ! এমন যুদ্ধত অনেক কাল দেখা যাঁয় ন।ই। 

প্রা মাস ত্র ব্যাপিযা কর্ণাটেশ্বরের সহিত অবিশ্রাস্ত 

যুদ্ধ হুচ্ছে, পৃথিবী শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হচ্ছে, কিন্তু 

অদ্যাঁপি সে ভীষণ সষবের অবসান হুল না। 

রাজা । মান্দ্রি! কি কুক্ষণেই আমি এ দাকণ সমরে প্রবৃত্ত হয়ে- 

ছিলাম বলতে পাবি না। আমার প্রধান প্রধান রণ 

নিপুণ সেনামী সকল সমরশায়ী হল, কোষাগার প্রায় 

শুন্য, এখন করি কি, উপায় কি। বীরবন্রভ বালক, সে 

কি এ কর্ণাট সমররূপ দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হতে পাব্বে ? 

অমর | মহারাজ ! আমিত চিন্তার কারণ কিছুই দেখ-ছি 

না। বীরবন্তুভ সামান্য বীর নয়, আমি তাঁর বারত্বের 

পরিচয় অগ্রেই আপনাকে নিবেদন করিছি, তবে যে ভিনি 
এখনও জয়ী হয়ে উজ্জয়িনীতে কি জন্য প্রত্যাথমন 

কব্ছেন না! বলতে পারি না। মহারাজের যদি অনুমতি 
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হর তবে এ দাস পুনরায়: স্বয়ং বইলা অচিরে শক্র- 
কুল বিনষ্ট করে । 

প্রজ্ঞা । না, আপনকার এ সময় দ্ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া 
কোন মতেই যুক্তি যুক্ত নয়। উজ্জয়িনী বীর শূন্য, শত্র- 
গণ ছিদ্রানুসন্ধারী, যদি- তাঁহারা আপনকার অনুপ- 
স্থিতে নগ্বর আক্রমণ করে, তা হলে রাজ্য রক্ষা কর! 
অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে । 

রাজা । ভাল, সেনাপতি! বৃদ্ধ কর্ণাটেশ্বর যুদ্ধ পরাস্ত হয়ে 
কোথায় পলায়ন কর্লেন্ তাঁর কিছু অনুসন্ধান করতে 

পারলে £ | 

অমর মহারাজ ! আমি তার অন্বেষণে কিছুমাত্র ত্রুটি করি 

নাই। দুর্গম কান্তার, ছুরারোহ পর্বত, তগ্মাটালিকা, 
গভীর উপত্যকা, সকল স্থানেই তার অনুসন্ধান করিছি; 
কিন্তু নকলই ব্যর্থ হয়েছে । 

প্রজ্ঞা । সেনাপতি মশায় তাকে ধৃত করবার নিমিত্ত প্রাণপণে 

ষে চেষ্টা করেছিলেন তার আর সন্দেহ নাই। 

রাজা । আমারই অদৃষ্ট বল্তে হবে। ডু কর্ণাট যখন পরাস্ত 
হয়েও হস্তগত হুল না, যখন এ ভীষণ সমরাঁনল আজও 

 নির্বাপিত হল ন1, তখন ভবিষ্যতে ষেকি মহা অমঙ্গল 

ঘট্বে তা বল্তে পারি না? 

প্রজ্ঞা । ভাল, সেনাপতি মশায় । জিজ্ঞাসা করি, বীর বল্পভকে 

কি আঁপনি সমরক্ষেত্রে দেখেছেন ? .. 

অমর । মন্ত্রি মশায় ! আমি যখন কর্ণাটেশ্বরের কোন অনুসন্ধান 
না পেয়ে সমরক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ কর.ছি অদুরে উজ্জ- 
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ফ্লিনী সেনযর আর্তনাদ আমার কর্ণ কুহুরে ্রবিউ হ'ল, 

অমনি নিকটস্থ এক পর্বত শিখরে উঠে দেখি, বীরবলভ 

- কর্ণাট যুবরাজের সহিত সম্মখ সমরে প্রবৃত্ত হয়েছেন । 

রাজা] । 

নদী প্রবাহের ন্যায় রক্তের শ্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, 
উজ্জ্য়িনী সেন! ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছে) রাজপুত্র 
রঞ্জীন মত্ত মাতঙ্কের ন্যায় মুভুমূ আকাশ ভেদী ভয়ঙ্কর 

ধ্বনিতে পর্মত প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করছেন ॥ 

ভাল, তোমার কি বোধ হয় বীর বল্পভ পরাস্ত 

হবেন? 

অমর । মহারাজ! তা এখন কেমন করে বলতে পারি, জয় 

পরাজর ঈশ্বরের হাত 3 কিন্তু, রঞ্জনের ন্যায় বীর পুকষ 
আমি কখন ব্চক্ষে দেখি নাই। বীরবল্লভ যতই অস্ত্ 

সঞ্চালন করছেন, কৌশল ক্রমে দেই কর্ণাট পুত্র স্বীয় 
বিশাল তরবারী দ্বারা সে সকলই প্রতিঘাত করছেন ॥ 

অধিক কি বল্ব, এমন এক এক সময় বোধ হতে লাগল, 

যে কর্ণাট যুবরাজ রণশায়ী হলেন, কিন্তু, তাঁর অব্যবহিত 
পরেই দেখি, তিনি সেই উদ্যম, সেই অলোৌলিক বল- 
বীর্য্যের সহিত পুনঃ সম্মখ সমঘ্লে প্রবৃত্ত হয়েছেন । 

নেপথ্যে । বিজয় বাদ্য। 

শ্রজ্ঞা। মহারা্দ ! এ শুনুন, এ শুনুন, অদূরে জয়ধ্বনি সুচক 
তুরি ভেরী ও বিজয় বাদ্য হচ্ছে, এতদিনে বুঝি দেবতারা ' 

আপনকার প্রতি অনুকূল হলেন । 

| ( সকলে চারিদিক নিরীক্ষণ ) 
রাজা। হা হু? ভাইত, এ যে জয় হুচক বাদ্য (দুরে দৃষি নিক্ষেপ 

৩ 
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করিয়া) এই যে দেনানী-দল-সঘভিব্যাহায়ে বীরবল্পভই 
আসছে | 

কতিপয় উজ্জয়িনী-সেন। সমভিব্যাহারে কর্ণাট 

রাজগুত্রকে শৃঙ্ষলাবদ্ধ করিয়া: 
বারবল্পভের প্রবেশ ।' 

[ বীরবন্গুভ ও অপর সেনানীগণ সমস্বরে ] জয় মহ্থা- 

রাঁজের জয়, জয় উজ্জরিনী-রাজ বিক্রমকেশরীর জয় । . 

(সাফ্টাঙ্গে প্রণাম ) 

বীরবল্লভ! যুদ্ধের কুশল? কর্ণাট সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে? 
তোমাকে যে আজ জয় ধ্বনির সহিত আমার সম্মুখীন 
দেখিলাম ইহাতে আমি যার পর নাই প্রীত হয়েছি। 

বীর। মহারাজ ! আপনকার অমঙ্গল কোথা ! সর্বত্রই আপন- 

কার জয় । কর্ণট সৈন্য সম্পুর্ণ পরাস্ত হয়েছে। ( রঞ্জনের 
দিকে অঙ্গলি নির্দেশ করিয়া) দেখুন, বীর কেশরী 

কর্ণাট রাজপুত্র বন্দিভাবে আপনকার বিচাঁরা্বী হয়ে 
দণ্ডারমান আছেন, মহারাজ ! এক্ষণে উহ্থীর প্রতি 
বীরোচিত ব্যবহার ককন। 

বীরবন্ভের কিক্িদ্দ,রে দণ্ডায়মান । 

রাজা । কর্ণাট রাজ পুত্র! দেখছি তুমি বালক, তুমি কেবল 

পিতৃ আজ্ঞীয় যুদ্ধ করেছ, অতএব তুমি আমার ক্রোধের 

পাত্র নই। তোমার পিতা সেই দুরত্ব কর্ণাট আমার চির- 

শত্রু, তাঁকে ধৃত করতে পারলে আমার অভীষসিদ্ধ 
হোত এখন বল, তোমাকে কি দণ্ডবিধান করব? 
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রঞ্জন । উজ্জয়িনী রাজ! যখন আমি আমার সেই প্রতাপান্মিত 
মহাবল পরাক্রান্ত পিতার পরম শক্রুর রাজ্যে অপরা- 

ধীর যত দণ্ডারযান আদি, তখন আমি আপনাকে যথেষ্ট 

দণ্ডিত বলিয়৷ জানিয়াছি। আমাকে বিধাতাই দণ্ড 

দিয়াছেন, আপনি আর অধিক কি দণ্ড দিতে পরেন? 

রাজা । রঞ্জন! তুমি বালক; তাই আমার সমক্ষে এরূপ উত্তর 

কর.লে। ভেবে দেখ, তোমার পিভা কি পর্য্যন্ত না ঢুক্র্্ম 

করেছে? জেই সকল কথা আদ্যোপান্ত স্মরণ হলে, 

আমি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠি, শরীরের শোঁণিত দ্বিগুণ 

বেগে শ্রধাবিত হয়। বাসোক্, সে পিশাচ যে দৈবানু- 
গ্রহে আমার হস্তগত হয় নাই এ ভার পরম ভাগ্য, এখন 

বল, কিরূপ দণ্ড বিধান করলে তোমার পিতার মহা - 

পযতকের প্রায়শ্চিন্ত ছয়? 

রপ্তান। মহারাজ ! আপনি বিচীরক হয়ে সিংহ!সনোপবিষ্ট 

আছেন, আর আমি দওনীয় হয়ে আপনকার সমক্ষে 

দণ্ডায়মান. আছি, আপনি এখন যা ইচ্ছা বলিতে 

পারেন ॥ ব্যাধরূত বাগুরা জাল বদ্ধ জিংহ শাবককে 

দেখিয়া শৃগগালও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে 

আপনি এখন যাহা! বলিবেন অবন্থ। গতিকে ভাহাই 

শোভা পাইবে । 

রাজা । রে পামর! তোর এত বড় স্পঙ্ধা, দেখছি তোর 

নিতাস্তই ছুরু্ধি ঘটেছে। ঘাতক! ঘাতক! 

বীর । মহারাজ! ক্ষমা ককন ! ক্ষমা ককন! রাজ পুত্রের 

প্রাণ দণ্ড করিবেন মা। এর প্রাণ দণওড.করিটেল, বাত 
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রািয়দিগের ন্যায় অভিমন্যু ধের অপরাধ আঁপনক:র 
পবিত্র চরিত্রকে কলঙ্কিত করিবে । আপনি হীরাগ্রগণ্য 
বীরোচিত ব্যবহার ককন। 

প্রজ্ঞা । মহারাজ! আপনি যে নিদাকণ দণ্ডের আজ্ঞা কর্- 

চেন. ইহা সেই বৃদ্ধ কর্ণাটেশ্বরের উপর সম্ভবে, 
এর প্রাণ দণ্ড করিবেন নাঃ আপনি মহারীজাধিরাজ 

রাজচক্রবস্তাঁ, বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ বরং আপনি ইহার 
প্রাণদণ্ড না করিয়া, যাবজ্জীবন কারাবাসের অনুমতি 
প্রদান ককন। 

রাজা । মন্ত্রিন। আপনার বাক্য আমাঁকে অবশ্য রক্ষা করতে 
হবে? কিন্তু,যদি সেই বৃদ্ধ কর্ণাটে বর তাহার পুত্রের পরি- 
বর্তে আজ আমার সমক্ষে শৃগ্থলাবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান 
থাঁকৃত, তা হলে তাঁর ক₹তাপরাধের কখনই ক্ষম। কর- 

তামনা। | 

রঞ্জন । মহারাজ! পৃথিবীতে অদ্যাবধি এমন কোন রাজা 
নিংহাননারূঢ হন নাই ঘিনি আমার পিতাকে অপরাী 

বেশে তিলার্ধের জন্য দণ্ডায়মান রাখতে পারেন? 

অমর । যুবরাজ কর্ণাট ! বৃথা প্রগল্ভতা পরিত্যাগ কর। মৃত্যু 

আসন্ন জেনেও যে পাপী ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয় চরমে 
তাহার ভয়ানক নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা 

_বিলক্ষণ জানিবে। | 

রঞ্জন। সেনাপতি মশায় ! মৃত আসন্ন আর দূরে কি! সংসারে 
যার জন্মতারই মৃত্যুযেখানে সংযোগ সেখানেই বিয়োগ, 
যেখানে আহ্লাদ সেখানেই বিষাদ-- এত সাংসারিক 
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. ধর্ম। আমি যখন এরাজ বাঁটীতে প্রাবেশ করিছি 
তখনি আপনাকে মৃতকণ্প নির্ধারণ করিছি । . 

রাজা। রঞ্জন! বীরশ্রেহ্ঠ অমরকেতনের মুখে যদি তোমার 

ক্ষাত্রোচিত বল বিক্রম ও যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় না 

পাইতামঃ আর তোমার বয়সের অনাধিক্যতা প্রযুক্ত 

সভানদবর্গের যদি তোমার জীবনের উপর মমতা না 

জন্মিত, তা হলে এখনি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা 

দিতাম ) কিন্তু, এখন তৃষি পরম সৌভাগ্য বলে জেনো, যে 
আমি তোমাকে সে নিদাকণ আজ্ঞা ন৷ দিয়া, যাবজ্জীবন 

'শৈলেশ্বরের ছুর্শে কারাবাসের আজ্ঞা দিলাম । 
রঞ্জন । মহারাজ! আপনি যে দণ্ডবিধান করলেন; ইহাতে 

আমি আখপনাকে প্রকৃত পক্ষে পরম ছুভাগা বলিয়াই 

জানিলাম; যেহেতু, আপনি পারিষদবর্ের অভিপ্রীয়ানু- 

সারে আমাকে মৃত্যু দণ্ড দিতে পরাত্থুখ হলেন । অধীন- 
ভাষ্ই যখন মৃত্যু, তখন মৃত্যুর আর কি অবশ রহিল ; 

“ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে সহআংশে শ্রেয়ক্কর 
ছিল। 

বীর। মহারাজ! যদি অনুকম্পা প্রকাশ করে কর্ণাট রাজ- 
পুত্রের মৃত্যু দণ্ড উপেক্ষা করলেন, তবে দানের এই 
প্রার্থনা, যুবরাজের শৃঙ্থলোম্মোচনের আজ্ঞা ককন । 

রাজা । বীরবল্পভ ! তোষার প্রার্ঘন। আমি গ্রাহ্য করিলাম । 

প্রধান সেনাপতি ও তোমা হইতে যে জামি এই প্রভূত 
জয় লখভ করিছিঃ তা আমি বেস অবগত আছি; অতএব 

ভোমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতে আমি ইচ্ছা করি না, 
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তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি উহার শৃঙ্থলোম্মে'চন 
করে দাও। 

বীর। অপরাধীর প্রতি এরূপ কৰুণা প্রকাঁশ ! আজ এ দাস 

আঁপনাতে এ মহা নুভাঁবতা ও গুদার্য্যের পরিচয় পাইয়া 
জানিল যে উজ্জয়িনী রাজনিং হাসন উপযুক্ত হস্তেই 

পতিত হইয়াছে । অযরগণ বেষিত মহেক্দ্ের ন্যায় 

রঞ্জন । 

সুশোভিত হয়ে আপনার কীর্তি কলাপ যে পৃথিবীতে 
চিরন্মরণীয় থাঁকুবে তার আর সন্দেহ নাই। 

উপবিষ্ট হইয়া রঞ্নের শৃঙ্বলোন্মে'চন। 

বীরবল্পভ ! এই জন্যই কি তুমি সেই কর্ণাটীয় তুমুল 
সংগ্রামে আমার শরীরে অস্ত্রাঘা করিতে সমিক সতর্ক 

হরেছিলে ? আঁষাঁকে বদ্ধ করে অবশেষে এরূপ ছুর্কিসস্থ 

যন্ধণা দেওয়া কি তোমার অভিপ্রেত ছিল 2 আমি কি 

হীনতেজ হয়েছিলেম না তোমার নিকট জীবন ভিক্ষা 

চেয়ে ছিলেম ৷ তেজোবিহীন হয়ে ক্ষত্রো চিত যুদ্ধধর্ম্বের 

কি-কিছু গহিতাঁচরণ করেছিলাম যে, সেই জন্যে, সেই 
মহাপাতক জন্যে, তুমি আমার এই দ্বণিত অত্যন্ত 

অশ্রদ্ধেয় পাপজীবন যাচ্ঞা করিলে । ধিক আমর 

জীবনে । এখন তুমি আঁমাঁকে যেখানে ইচ্ছা লয়ে যাঁও 

যেখানে রাখিতে হয় রাখ, রঞ্জীনের দেহ মাত্র তোমার 

হস্তে রছিল রঞ্জনের 'প্রাণ বায় সেই কর্ণাট চতুঃসীমার 

মধ্যেই বিচরণ করিতেছে কখনই অন্যত্র সঞ্চরণ 

করিবে না। 
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বীরবল্পভ রাজাকে প্রণাম করিয়া উজ্জপ্রিনী- 

সেন। সমভিব্যাহারে রঞ্রনকে লইয়া 

ছুর্গ(ভিমুখে গমন । 

রাজা । মেনাপতি' তুমি কণ।ট পুত্রের বারত্বের কথ! বা বলে- 
ছিলে আজ তাহ স্বছক্ষে দেখলাম । রঞ্জন পিতার 

উপধঘুক্ত সন্তান । কারবন্ত্রভ তাকে হত্য! না করে যে 

বন্দী ভাবে "আমার সমক্ষে উপস্থিত কবেছে, সে জন্য 

আমি তার প্রতি সাতিশয় প্রীত হয়েছি, তাজ তোঁমা- 

দেব সকলকে ধন্যবাদ ও "মআঁশীর্দাদ করে সভাভঙ্ষ 

কব্লেম। (নেপথ্যে তৃর্য্যবাদন) 

সকলের প্রস্থান । 
উপ পা রা হারার 

দ্বিতীর দ্রশ্য | 

উজ্জ্ননী বাজভবনেন অদুবস্থ প্রমো দকানন । 

প্রমদা একাকিনী আমীনা | 

পাত। 

প্রমদা। বাহাব বাগেশ্রী_ আড়া। 

যুবতী জীবন ধন মে জন গুণ আকর। 

বারেক নিরথি তারে অস্থির হল অন্তর ॥ 
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মনোজ মনোজ পরে 

দেহ জ্বর স্বর করে 

সদা মন চাহে তারে যে হরিল হৃদিহার ॥ 

গলেরি মালতী মালা 

ভ্বালিছে দ্বিগুণ স্বাল। 
শশাহ্ক-শীতল-কল। হইল গরলাধার ॥ 

মলয়েরি সমীরণে 

বিষ সম বাজে প্রাণে 

কোকিলের কুহুশ্বনে বধির কর্ণ বিবর ॥ 

অলক্ষিতভাবে মুরলার প্রবেশ । 

প্রমদী। (মুরলাকে দেখিয়া অপ্রন্ততভাবে) আ্া! কেও 
প্রিয়সখি এতক্ষণ কোথা ছিলে ভাই? 

মুরলা। কেন সখি মনোভাব করলো গোপন । 

জেনেছি জেনেছি তব বিরহ বেদন ॥ 

তা সখি সে রাজপুত্র ষে তোমার পিতার পরম শত্রু 

কর্ণট রাজার ছেলে তার প্রতি তোমার আকিঞ্চন যে 

বৃথা হবে। 

প্রমদা। তোমার নিকট সখি আমি কি কিছু গোপন করিছি 
ভাই তুমি বল্ছ। আমি কেন তীর নিমিত আকিঞ্চন 

করব, তিনি পিভার বিকদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, পিতা 

ভীকে কারাবাস দিয়েছেন, তিনি এখন আমাদের 

একজন বন্দী হয়েছেন তার তরে কেন আমি ভাব্ব। 
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যুরলা। তিনি কেন বন্দী হতে যাবেন, এখন দেখ্ছি তুমিই 
তার বন্দী হয়েছ? 

গ্রমদা। কেন সখি? তুমি এমন কথা! বলছ, আমি কি তার 

তরে ভাব ছি? 

মুরলা। ভাবছ কি না ভাবছ তোঁমার্ যনই তার সাক্ষ্য দেবে। 

সেকি রাঁজকুমারি কীাদ্ছ নাকি ! (প্রমদার অধোবদনে 
রোদন) 

গীত। 

কাঁনেড়া- মধ্যমাঁন 1 

কেনরে সখিরে প্রমোদ কাননে? 

দহে মন প্রাণ দারুণ দহনে; 

বহিতেছে সমীরণ 
অনল সমান, 

ফুল কুল পরিমলে আকুল প্রাণে ॥ 
শরতেরি শশধরে 

নিরখি নয়নে, 

অভাগিনী পাগলিনী বাচিনে জীবনে । 
প্রকৃতির মনোলোভ! | 

নাহি সে শোভা, 

_.. স্বভাবে অভাব হেরি কপাল গুণে ॥ 

মুরলা। কি হয়েছে তাই ভেঙ্গেই বলনা এখনি তার প্রতিকার 

করছি! : 
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প্রযদা। দেখে, পার্বে ত? ] 

মুরলা। আমি পারবনা ত পারবে কে, পৃথিবীতে আমার 

অসাধ্য কি আছে? 

প্রমদী। সখি! আমার মন ডুরি গেছে, সেই মনোঁচে'রকে 

রে দিতে পার? 

মুরলা। রাজনন্দিনি! চোর ধরাত সহজ কাজ, বলনা! 
এখনি তোমার তরে আমি আকাশের চাঁদ ধরে এনে 

দিচ্ছি । | 

প্রযোদা । না সখি, ঠাউা নয়। আমি এখন কি কর্ব বল, 

আমি যে কিছুতেই আমার মন্কে বুঝাতে পার্ছি 

না। 

মুরলা। (স্বগ্নত) দেখতে পাচ্ছি সখি একাস্তই সেই যুবরাজের 

প্রতি অন্ুরক্ত হয়েছেন ; (প্রকাশে) ভাল সখি! তুমি 

তার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়েছ, তিনি কি তোমার প্রতি 

তেঘ্নি অন্ুরক্ত হয়েছেন? তা বোধ হয় কখনই নর । 

প্রমদ।। তা বোন আমি কেমন করে জান্ব! তবে তার 

আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় ভিনি আমায় ম্বণা করেন 

না। 

ঘুরল। । তার অনুরাগের কিছু প্রমাণ পেয়েছ নাকি? 
প্রমদা। সখি! নে দিন আমি বিকাল বেলা ছাদের উপর 

বনে আছি, আর সরলা গান্ করছে, তাই এক মনে 

শুন্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার চক্ষু সেই ছুর্গের দিকে 

খেল, দেখ্লেম রাজপুত্র আমার পাঁনে এক দৃফটে চেয়ে 

রয়েছেন । ্ 
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মুরল।। তার পর। 

প্রমদা। ভার পর আর কি, তোমার মাখা] । 
মুরলা। আমার মাথা, না আপনারই মাথ্টখেয়েছ ! একেবারে 

মরেছ! | 

প্রমদা। সখি! মরণ হুলেত বাঁচি, সকল জ্বালাই ফুচে যাঁয়। 
তাহয়কৈ, সত্যি বলছি বোন আমার আর বাঁচতে 
ইচ্ছ! নাই। 

মুরল! | ভুঃ সখি !-_ 

প্রেমশর পশিয়াছে হৃদয়ে যাহার । 

সেই সে স্বজনি জানে বেদন। তাহার ॥ 

প্রমদা। সখি! এখন পরিহাস পরিত্যাগ করে বল, তোমার 

কি বোধ হয়, তিনি কি আমার ঘ্বণা করবেন? 

মুরল1। সখি! ভ্রমর কি কখন পদ্মিনীকে উপেক্ষা করে? 

প্রমদা। হ্যা সখি! তোমার কি বোধ হয়, রাঁজপুত্রের কি 

আজিও বিবাহ হয় নাই? 

মুরলা। তবে তোমার মনোগত ইচ্ছা যে আমি ছুর্ণে গিয়া 

তোমার সেই মনোচোরের নিকট সকল সংবাদ জেনে 

আসি, কেমন না সখি? | 

প্রমদা । সখি! তাকি আমি তোমায় বল.ভে পারি? 
মুরলা। তবে এখনি যাঁর নাকি? আর আজ না হর এক দিন 

যেতেইত হবে, তবে এখনি যাই। পু 
( গমনোদ্যতা ) 

প্রমদা। (হস্ত ধারণ করিরা'উপবেশন ) আঃ মরণ ! সত্য সত্য 

যাবে নাকি! কোথা যাবে? 
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মুরলা।  হুর্গা বলে ছুর্গে যাব, লয়ে তব প্রেমের ভার ॥ 
প্রমদ। প্রদত্ত নিধি, বলে দিব উপহার ॥। 

বুঝলে সখি 2 আমি এই চল.লেম ॥ 

গ্রমদা। মুরলে ! এখন ঠাঁউা রাখ । 

মুরল1। সত্য রাজনন্দিনি ! এ দৃতী ভিন্ন আর কে সাহস করে 
একাজে প্রবৃত্ত হবে, আমায় ছেড়ে দাও আমি যাই। 

গ্রমদা । সত্য সত্যই চল্লে নাকি? 

মুরলা। তা যাবনাত কি? 

মুরলার প্রস্থান । 

গ্রমদ! ৷ তাইভ! সত্যি সত্যি গেল যে দেখছি । 

(গগ্ডদেশে হস্তস্থাপন পূর্বক ) 

গীত । 
হাম্ির--একতাল। । 

আখি হেরে তারে, 

আকুল করিল হৃদয় মোর, বাঁচিনে স্মর'শরে । 

মানস মোহিল মোহন রূপে” 

বলহ ধৈরজ ধরি কি রূপে, 
না জানি মাতিয়ে প্রণয় রসে,পড়িনু বিষম ফেরে ॥ 

('শীতান্তে) আঁমি আর এখাঁনে থেকে কি করি, মুরলা' 
তো এখন ফিরে এল ন। । 

( প্রস্থান ) 
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তীয় দৃশ্য 
পিপিপি পাতি. 

শৈলেশবরের হুর্স্থ গৃহ। 

রপ্তন একাকী আদীন। 

রঞ্জন। (স্বগত) হা! ধিক.! আমি অতি নীচাশয়, মনুষ্য নামের 
নিতান্ত অযোগ্য ! ক্ষত্রকুলে কেন আমার জন্ম হয়ে- 

ছিল। যাঁর মনের বল নাঁই েকিবীর? রাজকুমার 
হয়ে আজ আমি পররাজ্যে দস্ত্ুর ন্যায় বাস কর্ছি। 

হায়রে! আমি এখনও এই ঘৃণিত দেহ-ভাঁর বহন কর্ছি? 

বীরবন্তভ ! বীরবল্পভ! তুমি কেন না আমায় হত্যা 

করলে? সে দিন সমরশাঁয়ী হলেত আমায় এ যাতন! 

ভোগ করতে হোত না। রঞ্জন! প্রস্তুত হও, 

আজি মৃত্যুই ভোমীর পক্ষে শ্রেয়স্কর! এখন আর কি 

আকর্ষণে বাঁচিতে চাও ? ভীৰ ! তুমি মৃত্যুকে ভয় কর? 

নতুবা, পরাধীন হয়ে এখনও জীবন ধারণ কর্তে চাও ? 

পরাধীন ! আমি পরাধীন ! হায় রঞ্জন! আজি তোমার 

দেহমন উভয়ই পরাধীন! কি লজ্জা! কি লজ্জা! 
উঃ! পরাধীন যন মরিতে চাছে নাঁ_ 

বীরবল্লভের প্রবেশ। 

বীর। কুমার! আজ আপনার এমন বিষ ভাব কেন? হা কারণ 

আছে বুঝিছি। 

রঞ্জন । কিবুঝ্লে বল? ' 
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বীর। আপনার মনের কথা আপনিই বন্ধুন ্বা কেন? আজগ্ত 
কি এ দাস আপনার বিশ্বানপাত্র হয় নাই। 

রঞ্জীন। সখা! তোমায় আমি কোন বিষয়ে কৰে অবিশ্বাস 

করিছি বল? 

বীর । ভাই বদি করেন নাঃ তবে কি ভাবছিলেন বলুন না 

কেনঠ আপনি যা চান, তা আপনার সম্বন্ধে ছুর্ল'ভ 
নয়। | | 

রঞ্জীন। আমি কি চাই? 
বীর $ বার পানে এক দৃষ্টে চান তাঁকে চাঁন না? 
রঞ্জন । আমি কার পাঁনে চাই? বীরবল্পভ ! দেখতে পাচ্ছি 

তুমি আমার সহিত পরিহীস কর্ছ ? 

বীর। কুমার! রাঁজনন্দিনী আপনার পক্ষে ু্লভ নন। 

রঞ্জন । (স্বগত ) দেখতে পাচ্ছি এ ব্যক্তি আমার চিত্তচাঞ্চল্য 

বুঝ্ছে পেরেছে £ ( প্রকাঁশ্যে ) সখা! আমিত উন্মত্ত হই 

নাই যে আমার চিন্ত স্বাতন্ত্য অবলম্বন করবে। 

বীর। তবে আপনি রাজনন্দিনীকে চান? কেমন-- 

রঞ্জন। (মেঁনভাবে অবস্থিতি) 
বার। (ম্বগত) হুঃ বুঝাগেছে, (প্রকাশ্যে) ভাল,কুমার ! সেদিন 

সন্ধ্যাবেলা আপনি যখন এ অলি্ন্দে বসে ছিলেন, 

তথন রাজকুমারী তার সখির সহিত ছাদে বেড়াচ্ছিলেন 

কেমন? 
রঞ্জন। হাঁ তাঁকি হয়েছে? তুমি দেখলে কি? 

বীর। যাঁদেখ্বার তাই দেখ্লাম্__কিন্তু,আমি. নে সময় আপ- 
নার নিকট উপস্থিত হয়ে ভাল করি নাই। 
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বার। রাজনন্দিনী,পলকণশুন্য সতৃষ্ট নরনেআপনাকে নিরীক্ষণ 

কর্ছিলেন,আর্মাকে দেখিবা মাত্র লজ্জাবনত বদনে অন্য 

দিকে চলে গেলেন। অখ!! তাঁর নে ভাব দেখে 

আপনারপ্রতি তার ষে প্রগাট অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে 

এটি ম্প$ই বোধ হল। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি 

রাজকুমখুরীর সন্িত আলাপ করতে চান্? 

রঞ্জন। (ন্বগত) কি ভয়ানক লোক! (প্রকাশ্যে ) ভুমি 

তাকে এখাঁনে আনৃতে পার নাকি? 
বার। তার আবার আশ্চর্য কি। 

রঞ্জন । কিকরে আনবে বল? 

বার। সে সবউপাঁয় করা যাবে" তাঁর জন্য আপনার চিন্তা 

কি? 

রঞ্জন | (ন্বগত) এ'র উদ্দেশ্য কি বুঝতে পার্ছি না? আচ্ছা 

দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশ্যে) প্রিয় বীরবল্পভ ! 

তোমার অকপট বন্ধুতার পরিচয় আমি পদে পদে লক্ষ্য 
করছি। তুমি আমার জন্য রাজীর নিকট প্রাণ ভিক্ষা 

চাহিলে, স্বহস্তে হস্তপদ হুতে কঠিন শৃঙ্খলোন্মোচন 
করে দিলে, এখন আবার আমাকে রাজকন্যার সহবাস 

সুখ দান কর্বার জ্রন্য আশ্বাস দিচ্ছ ; ইহাতে আমি 

তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম । 

বীর। (ব্বগত) তবুও আমি এখন প্রকাশ করি নাই যে আমি 

উহাকে সম্পূর্ণ রূপ কারামুক্ত করে দিব, তা এখন দে 

সব কথা থাক্, উষ্পক্ত সময় বুঝে নে কথা উদ্ধাপন 
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করব প্রকাশ্যে ) যুবরাজ! আপনার. ক বাক্য প্রাসাদে 
আমি আপনাকে কৃতার্থ বোঁধ ফরিলগঁমঃ এখন আপনার 

_.. ইইনাধন কর্তে পারলে আমি ধখে্ট সুখী হুই ! 
রঞ্জন । বয়স্য! তোমার অমৃতময় বাক্যে আমি সাতিশয় প্রীত 

হয়েছি । আমি এ কৃতজ্ঞতার প্রতিব্যবস্থার যখন করতে 

পারব তখন তোমার খণ হতে মুক্ত হলাম জান্ব। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস! করি, ৮০৪ কি তোমার গতি 

বিধি আছে। 

বীর। ন। যুবরাজ তথায় বৃদ্ধ মাত্র নি তিম্ন আর কাহার 
যাবার অনুমতি নাই ! 

রঞ্জীন। তবে তুমি কি প্রকারে রাজকন্যাকে ছুর্গে আনয়ন 

করবে? 

বীর। ভার উপায় আছে। 

রঞ্জীন। কি উপায় আছে, বল? ঃ 

বীর। রাঁজনন্দিনীর প্রিয়সধী মুরলাার সছিত আঁমাঁর আলাপ 
আছে; আগে তার সহিত সাক্ষাৎ করতে হবে। 4. 

রঞ্জন । (স্বগত) এ ব্যক্তির একট। গৃঢ় উদ্দেশ্য আছে ভার 

আর সন্দেহ নাই? ( প্রকাশ্যে ) তা হলে কি হবে। 
বীর। ভার দ্বারাই সকল কাজ নিদ্ধ হবে। 

রঞ্জন। ভাল, সে স্ত্রীলোক হয়ে কি এ ছুঃসাহসিক কর্ণ কর্তে 
ফর 

বীর । রাজকুমার ! । দেখতে পাচ্ছি আপনি প্রণয়ব্যাপারে নি- 

তাস্ত অনভিজ্ঞ। যুবরাজ, এ সকল কার্ধয চিরকালই 
স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়, বিশেষ মুরলা সামান্যা 
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পরিচান্ধিফা: নন 1... রাজকন্যা তাহাকে সমূহ মান্য 
করেন ও তান্ভুর উপর বমপূ্ণ বিশ্বাম্ম রাখেন। 

রঞ্জীন। মুরল! পরিচারিক নন ? 

বীর। না কুমার | মুরল! ইন্দোর রাজছুছিতা। : উজ্জয়িনী 
রাজ ইন্দ্রোর জয়ের সময় তাহাকে হরণ করে আনেন ॥ 

রঞ্জন । আচ্ছা, তোমার. সহিত রাজন হোল কেমন 
রে? 

বীর। কুমার! সে অনেক কথ! জগদীশ বি কখন দিন 

দেন তখন বল্ব |: | 

রঞ্জন । সখা ! তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করলে । 

বীর । যুবরাজ ! আগে আপনার কার্ধ্য উদ্ধার করে দিই তার 

| পূর আমার নিজের কথা কব। 

রঞ্জন । বাঁরবন্ত্ুভ ! শত্রকর্তৃক বন্দী ও পরাধীন শৃগ্বলে আবদ্ধ 

| হয়ে দুর্গবাষে মনে করে ছিলাম আমার বন্ধু বিচ্ছেদে 

অসহ্য যস্ভ্রণা ভোগ কর্তে হবে, তা সে পক্ষে বিধাত। 

সানুকুল ছয়ে আমায় এক পরম সুহ্ছদ দান করেছেন। 

বিধাতা যদি কখন দিন দেন তবেই তোমার এ খণ পরি- 

... শোধ করতে পারব ! | 

। বীর । (স্বগিত ) কুমীর কি আমার মনোভাব জানতে পেরে- 

.. 'ছেন? যাছোক্, এখন মুরলায় সহিত উজ্জয়িনী সিংছা- 
সনে বসতে পারলে আমার মনোরথ পূণ হয় 'এবং সে 

.. উদ্দেশ্য, সাধনে কুমারই আমার একটাত্র ভরসা, ওর 

সাহায্য করলে উনিও অবশ্য আমার সহায়তা কর্বেন । 
রঞ্জীন। সখা! কিতাবছ? মৌনভাবে রইলে যে? 
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বীর। (অপ্রস্ততভাবে) না কুমার, 'এখন কি উপায়ে আপনাকে 

শীঘ্বে কারামুক্ত করতে পারব তাই চিন্তা করছিলেম। 

থাক এখন সে '্অনেক দুরের কথা আগে রাজনন্দিনীর | 

নছিত আপনার মিলন :সংঘটন করি । " | 

রঞ্জন। (স্বগত ) এতো. প্রলোভন দ্বারা'আমার চিত্ত পরীক্ষা 
করছে না (প্রকাঁশ্যে ) কি সখা, কি বল্লে তুমি আমায় 

কারামুক্ত করতে পার্বে? ৰ | 
বীর। কুমীর! আমি কথায় কিডু বল্তেচাই না কার্ষ্যে 

দেখাতে চাই। রাত্রি অধিক হয়েছে এখন আসি, 

বিশ্রাম ককন গে । 

বীরবল্পভের প্রস্থান । 

রঞ্জন । (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ) আমি বিশ্রাম 

করব? কাঁরাবাসে আবার বিশ্রাম কোথায়। নিদ্রা 

এ পাপ চক্ষু পরিত্যাগ করেছে। শান্তি এ হত- 
ভাগ্যের হৃদয় হতে চিরকালের জন্য বিদায় লয়েছে। 

হায়! আমাঁর কি বিশ্রীম আছে? চিন্তার কি বিশ্রী 

আছে। তরু এ পাঁপ দেহে এত মায়া কেন 2 এ মহা- 

_মায়৷ সেই মায়াবিনী চাঁকহাসিনীর। আহা ! মনের কি 

বিচিত্র গতি! আশার কি যন্মোহিনীশক্তি। এই মন 

কতবার এ পরাধীন কারাবাসী বন্দীকে ধিক্কার দিয়াছে, 

অন্নগ্রাম তুলিতে অবিরল ধারায় অশ্রপাত করাইয়াছে, 

জলপান.কালে কালকুট মিশ্রিত বলিয়া কতই বিভীষিক! 
দেখাইয়াছে--আজ সেই অন্ন সেই পানীয় লইতে মন. 

কেন ধাবিত হইতেছে? জীবনের প্রতি কেন এত মমতা 
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জীন্মিতেছে ! এ ফাহার কার্য? .আশার। এই আশা- 

সুর্য হ্বনর-গিরিতে অণ্পে অণ্পে প্রকাশ পাইতেছে। 
তাহার নব্রাগ রঞ্জিত 'সহর্জরশ্মি ক্ষোভ রূপ অন্ধকার 

ভিরোছিত করে মানম সরোবরে গ্রস্ফূ/টিত কমলিনীর 
দিকে যেন 'নহজ্ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে! আশা! 

সেই কমলিনী প্রমদার দিকেই আমায় আকর্ষণ করি- 

তেছে, আশা মৃতসঞ্জিৰনী শক্তি বিকাশ করে আমার 

জীবনের-উপর মমতা জম্ত'ইয়া দিতেছে। এখন আমার 

সেই মনোমোহিনীর জন্য জীবন ধারণ করতে হচ্ছে !! 

প্রস্থান । 

দ্বিতীয় অস্ক সমাগু। 



ততীয় অঙ্ক! 
এসি পরস 

প্রথম দশ্য। 

বি্ধাচল-_চ্চ কৌশিকীব মন্দিব। 

জটাজ্টধারী সন্ন্যাসী-বেশে কর্ণাট রাজা ও যোগিনী-বেশে 

কর্ণাট রাজমহিষী-আমসীন|। 

সন্ত্যা । প্রিয়ে! প্রিয়জন বিয়োগ কার না! হয়েছে। অক্গাধৃত- 

রাফ, পতী গান্ধারা-শত প্রত্রের ও বিয়োগ ছুঃখ বিস্মৃত 

হয়েছিলেন তবে ভুমি অকারণ কেন এত বিলাপ করছ ! 

যো। নাথ! আমার রঞ্জন কি নাই! হা বিধাতা ! আমি 

কোন্ মহাপাঁতকে রঞ্জনকে হারালাম, হা রঞ্জন ! রঞ্জীন ! 

( রোদন) 

সন্য।। দেবি! বৃথা রোদনে ফল কি'মঙ্গলময় জগদীশ্বরের 

যাহা ইন্ছা তাহা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
হচ্ছে বে রঞ্জন জীবিত আছে। 

যো। নাথ আমার সেই হারানিধি কি আবার বিরে পাব? 
আমার এমন দ্িনকি হবে। 

সন্র্যা। 'রাজ্বি! সে শুভদিন অ'বার হলে৪ হতে পারে। 

কিন্তু পার্শিব সুখেচ্ছা ও সাংসারিক মার! মোহ কি চির- 

কালই তোমার মনে প্রত্ুত্ব করবে? মনে কর রঞ্জন 

নাই-_যিনি দিয়ছিলেন তিনিই লয়েছেন। 



র্ণাট কুমাৰ । ৬৭ 

যো। নাথ! নির্ত হোন্। ক্ষমাককন, অমন কথা বলবেন নম! 
এ নিদাকণ-কথা শুনলে আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হয়। 

সন্যা। দেখ দেবি! হৃদয় হতে মায়াযোহু একবারে পত্যাগ 

কর.এজগতে কে কার,এই জীবন-পথে পিতা,যাতাচভ্রাতা 

ভগিনী প্রস্তুতি কত শত শত পথিকের সহিত সর্বদা 
আমাদের পরিচয় হয় কিস্তু ক্রমে ক্রমে তারা কোথায় 
চলিয়৷ যায়, কালে তাহাদের অবয়ব পর্য্যস্তও আমাদের 
চিত্তপট হতে একেবারে মুছিয়া যায়। যে পুত্রকে কত 
যত্বের সহিত প্রতিপালন করিছি, যার বিচ্ছেদে হৃদয় 
বিদীর্ণ হচ্ছে সে পুত্রকেও কিছুদিন পরে অবশ্যই 
ভুল.তে হবে, তবে দেবি, কেন অকারণ ছুঃখ কর? 

যো। নাথ! রগ্জনকে আমার জীবন থাক্তে তুল্্তে পার 
বনা। 

সম্যা। দেবি! মোহ বশতঃ তুমি আত্মপর বিবেচনা করতে 
পাচ্চনা। ষার সহিত আমাদের অনস্তকালের স্বন্ 
যাঁকে আমরা কোন কালেও ভুলতে পারব না, যিনি 
আমাদের আত্মার আত্ম! পরম।ঝ্মীয়, তাঁকে উপেক্ষ? 
করে রঞ্জনকে আপনার জ্ঞান কর? ঈশ্বরের সহিত 
আমাদের চির সম্বন্ধ, ঈশ্বর আমাদের চির বন্ধু, উহাকেই 
অরদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও হৃদয় মন সমুদয় অপপণ কর 

তোমার মঙ্গল হবে। 

যো। নাথ! আপনি ষা বল.ছেন তা সকলই সত্য, কিন্তু আমার 
ব্যথিত অন্তঃকরণ কিছুতেই শাস্ত হয় না। 

সম্যা। ই বৈরাগ্য আশ্রয় করা অতীব কঠিন বটে, 
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কিন্তু তা 'ষদি*ন! পারবে তবে তপোবনে আসি- 

বার.কি প্রয়োজন ছিল ? তোমাকে আমি কতবার 

বলে ছিলাম, তুমি আমার, নঙ্গিনী হইও না কিন্তু এখন 

বিবেচনা কর দেখি, তুমি আমার ঈশ্বর সাধনার কত 

ব্যাঘাত জন্মাইতেছ॥ . 

যে!। নাথ! আপনার সঙ্গিনী হয়েছি বলে কি আমি অপ- 

রাধিনী হলাম? রলুন দেখি, আপনি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে 

সৈন্য সামন্তের সহিত ষদি আমাকে একাকিনী সেই 

শুন্য রাজপুরীতে পরিত্যাগ করে আসতেন, তা হলে 

আমার কি দশ হোত ? 

সন্ন্যা। কেনঃ তুমিত মনে করলে তোমার পিত্রালয়ে যেতে 

পারতে ? 

যো। কিনাথ! কিবললেন? আমি আপনাকে এছুরবস্থায় 

পরিভ্যাগ করে পিত্রালয়ে থাকব ? | 

সন্গ্যা। মছিষি! তোমার স্বভাব সামান্য স্ত্রী জাতির ন্যায় 
নছে তাহা আমি বিলক্ষণ জীনি ; কিন্তু এপ্রশাস্ত তপ্দে- 

বনে এসে; তোমার এ প্রকার শোকাভিভূত হওর কর্তব্য 

নয়। ঈশ্বর মক্লমর়। তিনি যাহা করেন সকলই আমা- 

দের. মঙ্গলের জন্য । অতএব, পুত্র বিচ্ছেদ বিস্মৃত হও» 

জীবন মন ঈশ্বরে সমাধান কর । 

যো। নাথ! ক্ষমা ককন, প্রাণ থাকতে রপ্জনকে আমি ভুলতে 
পারব না। রি উরি এ 

সন্তযা। হোঃ হোঃ জগদীশ ! (ব্বগত ) দেখুছি অদ্যাপি দেবীর 
হদয় মায়ামেঘে আচ্ছন্ন রয়েছে। পুত্র শোঁকাঁতুরা 



 ক্ষর্াট কুমার | রি 

ব্রণীর হৃদয়ে সহজে কি প্রবো স্র্ষ্ের উদয় হয়? 

(প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! তুমি আর্খস্ত হও, আমার কথায় 

অন্যথা ভেবনা আমি রঞ্জীনের প্রকৃত তথ্য নেবার চেক্টা 

করছি, ভুমি শোক ছুঃখ পরিত্যাগ কর, আমার বিশ্বাদ 

হচ্ছে রঞ্জন জীবিত আছে তাঁর কোন অনিষ্ট হর নাই। 
'যো। নাথ ! আমার কি এমন ভাগ্য হবে। হা হতভাগিনী 

আমি, আজিও কোন. প্রাণে .আমি তার বিচ্ছেদে 

জীবিত রয়েছি ! 
রোদন ) 

(উত্বীর ৰ বস্ত্র বারা রাজ্বির অশ্রুমে।চন করিতে করিতে 

প্রিয়ে! তুমি এখন যাঁও, চণ্ড-কৌশিকীর পুজার 

আয়োজন করগে, তাহলে তোমার মন অনেক সুস্থ হবে 

আমিও কার্য্যাস্তরে গমন করি। 

উভয়ে ভিন্নদিক্ দিয়া প্রস্থান! 

তীয় ছি | 

সা 

| নদ রাজার তপোবন । 

তপস্বী-বেশে কর্ণাট রাজ মন্ত্ির প্রবেশ। 
মন্ত্রী। আহা !কি মনোহর ভপোঁবন! কি পবি্র স্থান? 

স্থানে স্থানে তকলতাদি, কি অপূর্ব * শোভা খারণ 
করেছে। বিহঙ্ষমগণ কেমন মধুত্বরে গান কর্ছে। উপ- 

ত্যকা ভূমিতে হরিণ শাবক গকল কেমন সচ্ছন্দে ভ্রীড়া 



দু কণাট কুমার! 

করে বেড়াচ্ছে, অদূরে নির্বরিণীর প্রপাত শব্ধ কর্ণকুছরে 

মধুবর্ষণ কর্ছে। ঘসা মলয় প্রাধাছে মন প্রাণ কি 

হচ্ছে । আঁবার চতুদ্দিকি বন-কৃজ্ুম সৌঁরভে আমো- 
দিত করে তুলেছে । বোধ হচ্ছে যেন প্রক্কতি-সতী 

ুর্তিমতী- হয়ে দেই গুণময়ের গুণকীর্তন করছেন! 
তপন্যারত এই উপযুক্ত স্থাম। মনের স্থৈর্য ও একা- 

গ্রতা এখানে . সহজেই: সম্পাদিত ' হয়; বদ্ধরাজর্ধি 

এখানে এক প্রকার মনের স্থধে আছেন ইহা বেদ 

বোধ হুচ্টে। কি আশ্চর্য । এখানে এসে আমারও 

হাদয়ে ভাবাস্তর উপাস্থত হোল। সংসার আশ্রমে থেকে 

সদত বিষম বিবরন চিন্তার নিমগ্ন হয়ে এ দগ্ধ হৃদয় ভ্রমেও 

ত কখন ঈশ্বর চিন্তার ধাবিত হয় নাই ; কিম্তু এ বিজন 

বিপিনে এসে কে যেন আমার মনকে সেই পদে আকর্ষণ 
করছে? এত বিপৎ্পাত্তের সময়ও আমার মনে যেন, 

কি অননুভূত অপরিনীম আনন্দ সঞ্চার হচ্ছে । রে পা- 

পাত্মা! একবার মুদুর্ত জন্যেও সে নাম মরণ কর। «. 

গীত। 
রামকেলী-_কাওয়ালি। 

_লওরে বলি বারে বার তারি নাম, 

'চলে কল্লোলিয়। কালোর আত 

ছাড় ছাড় মার! মোহ ভাবন। 

আরে মন ছুরাচার, ভবে ভাব | ছুবনপতি অসার 

[সার ॥ 



শানা। 

মন্দা । 

গনযা। 

মন্ত্ৰা 

পনযা। 

মন্্ী। 

কণাট বমনব। 8: 

(চক্ষু মু্রিত করিয়া ধ্যান) 
(ক্ষণকাল পরে চম্কুকম্টলন করিয়া) আঃ হাদযের 

অর্দেক ভার লাঘব হোল। (নেপথ্যে পদশব্দ) এই যে 

কণ।টেশ্বর এদিকেই ন্মাস্ছেন ( দুবে দুফিপাত করিযা) 
মঙ্থাবাজ' জয় ছোক্। 

কমগুলু হস্তে কর্ণট রাজার প্রাবেশ। 
মহাঁভাগ । প্রীণা্ হুই। . আজ আপনকার পদাপণে 

আমাৰ এই তপোবধন পবিত্র হল, আপনার তপস্যার 

কুশল? 
(কক্ষতল হইতে কুশাসন বিছ।ইয়া । ) 

ঝবিবর । আসন পরিঞএহ ককন, আমি এই জনম্মখস্থ 

আশ্রম হতে পাদ্যাঘ লয়ে আজি । (গমনে।দ্যত) 

মহারাজ 1 আপনি কি আমাকে চিন্তে পারছেন না। 

আমি আপনার খষি বাক্যে সম্বোধনায় নয় । আহি 

মহারাজের সেই চিরপালিত মন্ত্রী বীসেন। কণাটেশ্বর। 

আমার জন্য আপনাব এত অভ্যর্থনার আবশ্যক ? 

অয] মন্ত্রী মশ।যর । (সবিস্ময়ে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ) 

আমি আপন'কে চিনিতে পারি নাই, কিছু মনে করিবেন 

না: আপনার এ ছঘ্মবেশের প্রযোজন ? 

মহাবাজ ' আমার ঈদৃশশ বেশ পরিবর্তন কেনল আপ- 

নাব সাক্ষা১ ল।ভ জন্য; অন্যতর কারণ কিছুই নাই । 

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য খবিবেশের 

গ্রযে।জন ? 

রাজন! উচ্জবিনী সেন! সম্গ্রতি জয় লাভ কবে কর্ণাট 

ঙ 
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ঠগ শীক্রমণ করেছে, তারা আজ এদেশ কাল সে দেশ 

ক্রমে ক্রমে সকল্ নগৰ লুন ও অন্মসাৎ, পূর্বক রাজ্য 
হলস্থুল করে তুলেছে । গএজাবর্গ অরাজক রাজ্য 
দেখে সর্কদাঁই হাঁছাকীর করছে? শান্তিপূর্ণ কর্ণাট 
বাজ/ শ্শানভুমি হফেছে। শত্রসৈন্যেবা কর্ণাট 
(দশীয়কে দেখিব মাত্র যথেচ্ছা ব্যবহার কচ্চে। আমি 

(সই ভযঞ্যুক্ত এ ছস্ধীবেশ ধ'রণ করে আঁপনাব নিকট 

এসেছি । এক্ষণে আপনাকে সেই রাজ্যে পুনর্থমন 
কবে আমাদিগাকে শত্রপ'ডন হতে রক্ষা করতে হবে। 

সম্ন)1। 'মাভ্যবীমেন । এখন বঞ্জন কোথ!য ? 
মী । মহারাজ । আপনাব সঙ্ত্রীক বন প্রস্থানেব পর তাহার 

গ্রতিঘন্দ্ী শক্রসেনানী, কে।শলব্রেমে ভীঁহাকে পরাস্ত 

কবে, বন্দীর ন্যায শৃঙ্বলাবদ্ধ পূর্বক উজ্জয়িনীতে লইয। 
গিষাঁছে। 

সন্যা। আ বাছলাম রঞ্জীন জীবিত আছেন? ভাল, উজ্জরিনী? 

রাজ ভাহ।ব কি দণ্ডবিধান করেছেন? 

মন্্রী। মহারাজ ! সে বিষয় আমি বলতে পারছি না. কিন্তু 

উন্জ্য়িনীরীজ যে কুমারের প্রতি নৃশ'সের ন্যায় ব্যব- 

হার কবৃবেন এমন বোধ হয় ন!। 

জমা । ভবে রঞ্জনের প্রত অবস্থা আপনার জানেন না? 

মন্্ী। মহারাজ । আপনি অরণ্যচারী হযে এখনে অবাস্থিতি 

কব্ছেন, আপনি এখন নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক রাজ- 

কার্য নির্বাহ কঞ্কন, তা হলেই আমরা অবসর পেয়ে, 
কুমারের উদ্ধ'র সগনে যথোঁচিভ যত্ব করতে পারি, 



সন্া | 

সন] 

মন্ত্র 

সম্্যা 

মী 

লন্যা। । 

মর এরর? 

কর্ণাট ফুমীব। ০, 

মহারাজ! রঞ্জন শরহে থাকৃতে জাপনার এস্থলে 
থাকা উপযুক্ত নয়। 
'সচীবশ্রেষ্ঠ ধাসেন ! আপনর 'অভিপ্রায়ে আমি 

সম্মত হতে পারি না। আমি কি পুনরায় সংসারী 
হবার জন্য অরণ্যবাসী হয়েছি 

মহারাজ! আপনি পুনর্বার পরম ম্লুখা হবেনঃ আমার 

কথা শুনুন নগরে ফিরে চু | 

মন্্ির'! সংসারে আমার“আর কোন আকর্ষণ নাই, 
আপনি অকারণ আমায়'আর অনুরোধ করবেন না। 

মহারাজ! আপনি ত এইক্লপ বলছেন, কিন্তু আমা- 

দের কি উপায় হবে বমুন 
মন্্রি! বারম্বার আমাকে রাঁজ্য প্রত্যাবর্তন করতে 

কেন অনুনর করছেন? আপনি হ্ব্টচিতে বিদার হোন্ 
আমি আপনাকে কর্ণ!ট নিংহাসন প্রদান করলেম, 

আপনি গিয়ে রাজ্য রক্ষা ককন। 

মহারাজ! কেমন আজ্ঞা করছেন? আমর কি সাধ্য 
আমি রাজ্যভার বহন করি। সিংহের ভার কি শৃগালে 

বহন কত্তে পারে? 

তবে আপনারা এক কর্ম কৰকন, যেমন করে পারেন 

উল্ভ্রয়িনীর সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে, অগ্চে কুম।রের 

উদ্ধার সাধন ককন, ইহাতে যদি রাজ্যের কিয়দংশ যায় 

তাতেও ক্ষতি নাই। 

অগ্রত্য। তাই করতে হবে! কিন্তু, আপনি নগরে 

প্রত্যাবর্তন করলে আমাদের সমস্তই বজার থাকৃত। 
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সম্স্যা। মনু শর! আপনি তবে এখন বিদায় হোন্, কন 

অস্ী। 

সাধনে আব বিলঞ্ক কবেশনা, কিন্তু, আর একটা কথ! 

জিচ্্।না কপ 

ককন 

সন্যা। ইন্দেররাজ আমাদের আহ।স) কব্বেন বলেছিলেন, 

যন্ধী। 

সন্্যা | 

মন্দ! 

সন্ব্যা। 

এখম তার মত কি? 

আজ্ঞা, হিিইত এখন আমাদের প্রধান বন, প্রধান 

সয়, তিনি কুখ।ন্বে সটদ্ধার আনে দুঢসংহ্প্প 

হছেন। 

বট) ৩| ন| ভবে কেন তিনি কি হহাজে কর্ণাটের প্রতি 

অক্লুচজ্ ব্যবহান করতে প।বেন! ভাল, ইন্দোররাজকে 

আমার আন্থরিক আশার্ব।দ জানাই! 

মহ্ার।জী। আজ বঢ বি চিত্তে বিদাম হতে হল। 

মহারাজ জর হোকু। 

মনন প্রস্থ 'ন। 

আমিত নশ্গরে অ'র পনগমিন কর ছিনা, তবে রগ্রান 

যদি কখন শ্ত্রহুস্থ হতে ঘুক্ত হথে কণাট নি্ছ।গনে 

বসতে পাবেন, ভবেই মহিষ র জঠ্তি একব।'র তাঁঙ্ছার 

মুখচন্দ্র দন করে অন্ব নতুবা জনমের মত এই তপন 

বে।নে” কঠোর তপন্য চরণ কবে অবশ জ'বন অতি- 

বঞ্তি করব! এখন যাই দেখিগে মহিবী কি করছেন । 

জন্রাপীর প্রস্থান । 



করণটি কুমার । ৪৫ 

ততীর দৃশ্য । 
নীদিগযা ূ 

তাকুণ্ত-_মূরলা একাঁকিনী আঁনীনা 1 

বাম হস্তে বাম ক্পোল ধিন্যস্ত. করিয়া) ব.রবল্পভ 

কি তবে যথার্থই আমায়: ভাল বাদেন? তা 

_. বাসলেও বাস্তে পারেন, ভবে যে.তিনি বলেছিলেন 

বাগানে তোমার সঙ্জে দেখা করব--তা এখনও 
এলেন না কেন? তা নাই আন্গুন--তিনি যে 

আমায় ভাল বাসেন তার আর সন্দেহ নাই-_যাঁকে 
ভালবাসি সেও যদি ভালভানে এর চেয়ে জগতে 

আর কি স্বখ আছে? তবে কি আমি সুখিনী? 
(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) আমার মত অভাগ্িনীর 

স্বর্ণেও সুখ নাই। হায়! রাজনন্দিনী হয়ে আজ 
আমি বন্দিনী-_-আমি দাসীর মত ররেছি ? হা বিধাভঃ ! 

তোমার মনে এই ছিল ? (অধেবদনে অবস্থান) 

এ মুরলা। 

বীরবল্পভের গ্রবেশন7 

বীর। মুরলে! আজ যে এমন বিষণ্ন ভাবে আছ? তোমার 

দুখে হাসি নাই যে | 

মুরলা। নাঁথ! আমি সর্বদাই হেসে খেলে কেড়াই যথার্থ, 

কিন্তু আমার অবস্থার কথ! মনে হলে আমার মন যে 

কতদুর ব্যাকুল হয় তা আর তোমায় কি বলব। হায়! 

আমি কি চিরকাল এমনি ভাবেই থাকব? পিতা 
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বার। 

কর্ণাট কুমার. 

কি কখন আমার উদ্ধার করতৈ পারবেন না? হা 

পিতঃ! তোমার অভাশিনী মুলার কি এজন্মে তোমার 

চরণ দর্শন করতে পার বেনা? 
ঘুরলে! করকি? স্থির হও। স্বাধীন হওয়া এখন 

তোমারই ইচ্ছাধীন ). 

মুরলা। সেকি! বীরবল্পভ ! সুখাপানে কার এনা ? তোমার 

বীর। 

মুরলা। 

মুখ দেখলে গ্আমি সকল ছুঃখ স্থুলে যাই তা সত্য, কিন্তু 

অজ আমার পিতার জন্যে কেন মন এত অস্থির হচ্ছে? 

কেন সেই . প্রাউঃ রণায় মহারাজের চরপ দর্শন কর্তে 

বাসন! হচ্ছে? নাথ! তোমার পায়ে পড়ি একবার 

আমায় সেইখানে নিয়ে চল-আমি পিতার চরণ দর্শন 

করে+-তার নিকট জন্মের মত বিদায় লয়ে আসি-_ 
( অধোরদনে রোদন ) 

'প্িিয়ে! কেঁদনা? স্থির হও, আমি তোমার নিকট 

মুক্তকণ্ে প্রতিজ্ঞা করছি, যে তোমায় আর রাজ- 

কুমার রপ্নুনকে শীডই মুক্ত, করে দিব; আর বোধ, 

হয়, তা হলেই তোমার সি উজ্জরিনী সিংহাসনে 

বস্তে পারব । | 

নাথ! এমন দিন কি হবে? আমি তোমার 

স্বাধীনভাবে আমাঁর বলে ডাকতে পারব ? . 

বীর। শ্রিরে! চিস্তাকি তোমার বাসনা শীত্ই পুর্ণ হবে, 

মুরল]। 

এখন যণ বলেছিলেম তা মনে আছে ত? 

নাথ! তোমার কথ! কি আমি তুলতে পারি? ০ 

কুষারীর মত হয়েছে। 



বীর। 

কর্ণাট কুমার। ১৭ 

কবে নে যাবে ৫. 
মুরল। | যেদিন বল্বে। 

বীর। 

যুরনা। 

বীর। 

এখনি ॥ 

আচ্ছা । 

এই চাবি নাও» গুপ্রদ্বার দিয়ে নিয়ে যেও । 

মুরলা। তুমি অগ্রসর হও, আমি রান্ব-কুমারীকে ডেকে নে 

বীর। 

যাই ? 

আবধানে যেও। 

.মুরলার প্রস্থান । 

( স্বগত) এখন বোঁধ হচ্ছে আমার মনোরথ পর্ণ হতে 

পারবে । রাজপুত্রের সহিত যদি পষদাঁর মিলন 

সংঘটন হয়, তাহলে যুবরাজের ও আমার প্রতি বিশ্বাস 
জন্মিবে ; তখন সুযোগ ক্রমে তার নিকট হতে ইন্দোর 
রাজার নামে এক খানি পত্র লিখিয়া নেব সেই পত্রের 

দ্বারাই তাকে বলা যাবে, তিনি সসৈন্যে উজ্জরিনী 
আক্রমণ কৰন, বিন1 কবিরপাতে জয় লাভ হবে। 

তাঁর পর উজ্জয়িনীরাজ পরাস্ত ছলে মুরলাকে সহজেই 
হস্তগত করতে পারব, তা হলেইত আমার মনোরথ পূর্ণ 

হুল । অতএব এই স্থির এখন একবার রাজসভাঁয় 

যেতে হবে দেখিগে সেখানে কি হুচ্ছে। 

প্রস্থান । 



চভর্ধথ অঙ্ক । 
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ইন্দোপবাত, বণ,৮মন্ধ্াী ও ধখ্ম(ধিকরণ আঁসীন। 
ইন্দোব। | হন্তপ্রমাবণ পুব্বক ) মহশর ! এ ক।র হৃ্তাঁক্ষর 

বলতে পারেন ? 

মন্্রী। দেখ । ( ফিৎক্ষণ দ্র কবিদা) এ ষে কুমাবের লিপি 
দেখছি! 

ইন্দোব। পচন না। 

(নবিন্দময়ে পুনর্বাব পত্রদশন ) 

মন্্ী। ( পত্রপাঠান্ত্ে) তাইত একি ! 

ধন্মা। কি'ব্যাপাব কি 

হন্্রা। এত দিনে বোধ হয় কাত)াঁধনী কর্ণাটের প্রতি প্রাগন্না 
হুলেন। 

ইন্দোর। ভ।নে কবে দেখুন দেখি, ও গা1রইত লিখন। 

ধর্মা। দেখি, | পত্র গা বে কুমাবের তার আব 

' সন্দেহ নাই। 

ইন্দোর। জালত নয়। 

মন্ত্রাী। আজ্ঞা, তা বোধ হয় না, এ প্রক(র হেজন্বিনী রচন! 

অপর কাহাবগ সন্ভবে না। 



| কুএব ৪, 

ইন্দোর। আঁচ্ছ!! আর এক বাঁর পড়ন দেখি! 

ধশ্বা। (পত্রপাঠি) 

“যদি আপনার সাবিত্রীসম। কুমারী মুরলার উদ্ধারসাথন 

করিতে টান, যদি আমাদিগের দুর্দশা দশুনে কৰণার্দর 
হইয়া থাকেন, এবং আধ্রিনার চিরমিত্র আমাব পুজনীয় 

পিতার সাহায্য করা কর্তব্য বিবেচনা করেন, তবে আর 

বিলম্ব করিবেন না; সপ্তাহ মধ্যে আসিয়া উজ্জয়িনী 

হুর্গ আক্রমণ ককন। এখানকার সেনাপতি পীডিত, 

সহকারী সেনপতি বীরবল্পভ, আমদের পক্ষ অবলম্বন 

কবিবাছেন। বিনাযুদ্ধে হুর্গাধিকর কবিতে পারিবেন, 

তথাঁপি যখোচিত সতর্ক হইযা আসিবেন”-_- 
ইন্দোর। থাক্, আর পড়তে হবে না, বারেক্দ্র ? 

বীব। আজ্ঞা । 

ইন্দোর। পেনাপতিকে ড ক' 

বীব। যে আজ্ঞা । 
প্রস্থান । 

ইন্দোর। এখন কি বলেন, এ লিপি অন্ুসাবে কাষ্য করা 

কি কর্তব্য ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এতে কুমারের নিজ হস্তেব লিখন তাঁতে 

আমাদের কিছুম প্র সন্দেহ নাই। এ পত্র ষ্দি আপনাব। 

অগ্রাহ্য করেন তথাপি যুদ্ধযাত্র! করা আমাদের আবশ্যক 

হয়েছে। 

সেনাপতির প্রবেশ । 

ইন্দোর। এইযে সেনাপতি কি বল, আগে এই পত্র পড। 

৭ 



ধু কর্ণ কুমার 

সেন!। ( পত্র-পাঠীস্তে ) আজ্ঞা, আঙধ্ঠা মত ( পত্র প্রদান ) 
যদি এ পত্র আঁপনারা বিশ্বী্ ন। করেন তবু যুদ্ধ কর! 

অবশ্য হ্র্ভব্য হয়েছে। ৰ 

ইন্দোর় । হ1! যুদ্ধত রুরতেই বে) তবে বলছিলাম এক- 
বারে উ-জয়িনী রগ আধফ্রমণ কর! কি যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা না হয় প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করা যাক! 
ইন্দোর । মহাঁশয় ! যদি সন্ধি করাই আপনাদের মত হয়, তবে 

যুবরাজ রগুন ও মুরলার মুক্তি সাধন যেন সেই সন্ধির 

প্রধান আদেশ হয়। এ প্রস্তাবে উজ্জয়িনীরাজ যদি 

সম্মত ন! হন তা হলে কাজেই যুদ্ধ করতে হবে । 
সেনা । উজ্জয়িনীরাজ ষে প্রকার দাস্তিক তিনি যে এ প্রস্তাবে 

সম্মত হন, এমন ত বোধ হয় না। তিনি হয়ত 

রাঁজকুমীরের পরিবর্তে সমস্য কর্ণাটরাঁজ্যই চেয়ে 

বোস বেন। 

মন্ত্রী। তরু তাঁর অভিপ্রীয়ঢাত একবার জীন কর্তব্য । 

ধর্্মা। আজ্ঞা, উত্তম কথা বলেছেন অগ্রে ভাঁহাঁদের অতি- 

প্রায় জানা আবশ্যক হয়েছে তার আর সন্দেহ 

নাই । 

সেনা । হী ভা জানুন তাঁতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার মতে 

এখনই যুদ্ধের আয়োজন. করা আবশ্যক । আমাদের 

'মিলিত সেনার সংখ্যা প্রায় ৫০১০০ হাঁজার তন্মধ্যে 
১০১০০% হাজার রাজ্য রক্ষার্থে থাকা কর্তব্য । আপনি 
৩০০০০ হাজার লয়ে কর্ণাট ও উজ্জয়িনীর সন্ধি স্থলে 
অবস্থান ককন এবং আমি ১৭,০০০ হাজার অশ্বারোহী 



রণ কুমার। ৫৯ 

লয়ে উচছারিি আন্ুমণ করিখে । আপনি ম মধ্য স্থলে 
রহিলেন আবশ্যক মতে সাহায্য করতে পারুবেন। 

ইন্দোর। ভ।ল, এই পরামর্শ ই স্থির, এখন আমি ক্ষণেক কাল 
' বিশ্রাম করিগে । (মন্ত্রীর প্রতি,) তবে যেন কল্য পরত্যুষে 
এক জন সুচতুর, দূতকে 'উজ্জর়িনীতে পাঠান হয়। 

ন্্রী। আজ্ঞা হা, অবশ্যই কাল দুত পাঠান. যাইবে, দেখা যাকু 

উজ্িনীাঙগ সন্ধি কর্তে ন্ষি না।। 

(সকলের প্রস্থান ॥ 

তীয় শ্য। 
সপ লালিত এতাতিলা পা ৯৯ 

উন্বনীরাো যান | 

প্রমদা ও রঞ্জীনের প্রবেশ । 

প্রমদা। কুমার! আপনি কি আমায় যথার্থই ভাল বালেন? 

_(সহান্য বনে) আপনি ষে প্রকার বিনরী ও মধুর- 
_: ভাষী, আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হয় মা 

রঞ্জন. বাজনন্দিনি! আমি যার পর নাই দুঃখিত হলেম, 
তুমি আমায় প্রতারক মনে কর? 
প্রমদা।.না, না, আপনি রাগ করবেন না, আমি শ্্রীলোক_-কি 

. বলতে. কি বলে ফেলিছি। আম নাকি আপনার 

গ্রগয়ের নিতান্ত অযোগ্য আর আপনি নাকি এ অধী- 
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নীর পক্ষে নিতান্ত দুলটভ, তাই আমার হাদয় সহজে 
আপনার কথা প্রত্যয় করত সয়না 

রঞ্জন । কি বললে প্রিরে! তুমি.আমংর প্রণয়ের অষোগ্য। 

(সাদরে হস্ত ধারণ ) 

প্রমদা। নাথ! কি করেন, এ দেখুন মুরল৷ এই দিকে আস্ছে। 
রঞ্জন । আরওকে বীরবল্পভ,না ? 
প্রমদা। নোধ হয় আমাদের অন্বেষণ এসেছে । . 

রঞ্জন । তবে এই লময় একট সরে দীড়াই, সহজে দেখা দেওয়া! 

হুবে না। 

উভয়ের প্রস্থান । 

মুরলও বীরবল্লভের প্রবেশ | 

মূরল1। দেখ নাথ! কি; চমৎকার রাত্রি, পৃথ্থিবী যেন হাসছে । 
বার । এ দেখ চাঁদও হাসছে! 
মূরলা। এ এক চাঁদের হানি দেখে তোঁম।র এত হাঁসি, আমি 

ন1! জানি তবে কত হাস্ব? .( হাস্য ) 

বার । প্রিয়ে! তুমি কর কি' পাগল হলে নাকি? 

মূরলা। চাদ্ইত মানুষকে পাগল করে তুলে, নাথ ! তুমি এ এক 
াদ দেখে এত হাজতে প্র, অর আমি এ চাদ ও চাদ 

চুটাঁদ দেখে হাস্ব না, শতবার হাস্ব। (হাস্য)। .. 
বীর। মুরলে! কাছে যেতে পারলে আমি এ সুধাকরকে 

জিজ্ঞাসা করে আসতেম, দে ও চকোরকে ঠাঁদ বলে 
কিনা? 

মুরল। তুমি নাথ পু্টাদ আমি চকো রণ । 
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বীর। আমি লো মধু প্রিয়ে। তুমি সরোজিনী | 
'মুরলা। নাথ! আমে যে আজ কি পর্য্যন্ত আনন্দ হচ্ছে 
তা বলে জানাতে পারি না], এস, এই দালভীকুঞ্জে বদে 

উভয়ে মিলে বসন্ত রাঁগুর একটি গ্রান করি। 
বীর। না প্রিয়ে! আগে'এস প্রমদা রঞ্জনের অনুসন্ধান করি? 

পরে চারি জনে মিলে একত্রে গান করব 

মুরলা। হা সেই কথাই ভাল, তবে চল, এরা গেল কোথায়? 

উভয়ের প্রস্থান । 

প্রমদা ও রঞ্জনের পুন: প্রবেশ 

রপ্তীন। কেন প্রমদে ! তুমি আজ এমন কথা বলছ ? 

প্রমদা। নাযুবরাজ! আমার মন বি আমি অত্যন্ত অন্যায় 

কাঁষ করিছি। রি 

রঞ্জন | কেনপ্রিয়ে? 

প্রমদী। সেকি নাথ! পূর্বাপর বিবেচন1 না করে একজন অপ- 

” . রিচিতের করে আত্ম দমর্পণ করা অন্যায় কাঁষ 
হয়নি ? 

রঞ্জন। তবে এখনও তোমার আমার প্রতি বিশ্াস জন্মেনি, 

. ভুমি আমায় পর জ্ঞান কর? 

প্রমদা। নাথ ! আপনাকে আমি ভিন্ন জ্ঞান করব? আপনাকে 

ঘদি আপনার বিবেচন1 না করতেম তা হলে এ নিশীথ 

'নয়ুয়ে এই নিভৃত স্থানে একাকিনী 'আপনার সহিত 

কখনই সাক্ষাৎ করতেম নণ। নাথ! আমি ত 

বলি আপনি আমারই, আপনাকে চিরদিন আমার 
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বলে ডাকতে পারি” তব দীলীর একান্ত 
বাসন] । 

রঙীন। প্রমদে! আমি ফু্লহদয়ে এ চন্দ্রমাকে সাক্ষ্য করে 

বলছি, অনদ্াাবধি তোমা ভিন্ন অন্য কোঁন রমণীকে 

স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। জীবনে, য়রণে, তুমি আমার 
একমাত্র চিন্তা । 

প্রমদী। নাথ! আপনি যদি এ অধীনীকে যথার্থই অনুগ্রহ 

করেন তবে _ 

রঞ্জন । প্রিয়ে। বল, বল, কি বলছিলে বলনা । 

প্রমদা । নাথ । আমার যৃত্যুই ভাল, রাজকুলে এ পাপিরসাঁর 

জন্ম কেন হয়েছিল? (রোদন) 

রঞ্জন! সেকিপ্পিয়ে'ছিছিকি করকাদ কেন ? 

প্রষদা । (সবোদনে) নাথ ! আমি ম্বেচ্ছাঁচারিণী হব বলে কিঃ 

পিতা মাতা আমায় এত স্বেহ্বে এত যত্ে লালন পালন 
করেছিলেন? উঃ আমি কি কলঙ্কিনী, কি বিশ্বাসথাতিনী, 

কি মহাপাতকিনী, আমি তাদের অজ্ঞ।তমারে কুল মান, 

লোকলজ্জ। ধর্মুভয় সকল বিসর্জন দিষে তীরের শক্রু" 

চরঞ্জে জীবন যৌবন জমর্পণ করতে ' প্রস্তুত হয়েছি? 
( রোদন ) ূ 

রঞ্জন । প্রিষে! তবে আমার এপ্নানে আসা ভাল হয় াই-- 

প্রযদে । প্রাণপ্রিযে !- নাঃ র।জনন্দিনি! আমি আর, 

তোমার অন্ুখের কারণ হতে চাই না; অন্থুমতি হয় ত 

এক্ষণে বিদায় হই । 

 গ্রমদা। কেন নাথ! আপনি কুণ্িত হচ্ছেন কেন? আমি 
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কেবল শান অদৃষ্ঠের তিরস্কার কচ্ছিলেম বৈত নয় ; 
নখ! আ[ি ঘ্বে প্রাণ থাকৃতে আপনাকে বিদায় দিতে 

প্রারধ না? ( রোদর্ন )। 
রঞ্জীন। (স্বগ্নত) একি 1 প্রেসীক্প একি ভাব' অথবা সন্ল নাধু 

হৃদয়ের পুতি এইরূপ ( প্রকাশ্যে ) প্রিবে। শুন 

ওন কি চমৎকার স্মরলহরী ৷ ( উভযের শ্রবণীভিনয )। 

গীত। 

পবিত্র প্রণয়স্ুখ, সখ! কি পামর জানে 

অমর অমরে ুধুঃ করে বিধি সুধ।দানে ॥ 

কীটে হাদি কুরে খায় 
কমল সুখায় তায় 

কিন্তু কি মলিন হয, মধুকর মধুপাঁনে ? 
আহা! ক্ষি চমৎকাব গীত/ কে এ গান গাচ্ছে? 

গ্রামদা। এ যে মূরলীর গলা 

রপ্টীন। আনা মূরল। এমন মুন্দর গাইতে পারে? 

প্রমদা। হা এযেসে এই দিকেই আস্ছে। . 

বাঁরবল্পত ও"মুরলার পুনঃ প্রবেশ । 
বীব। মুরলে ! এ দেখ তোমার প্রিয়সখী অশোক তকতলে 

যুবরাজের সঙ্গে কথোপকথন কচ্চেন, আহা" উভয়েরই 
কি মনোহর রূপ! 

শুঁরলা.।. যথার্থ কথা, আমার প্রিয়সথী যেন সাক্ষ!ৎ রতিদেবী 
অনঙ্গ দেবের সহিত বনবিহ্বার কচ্ছেন। 
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বীর। কি রাজকুমার, আর এ দাসের নন দর্শন. করবেন 

নাকি ? 

মুবলা। বাজনন্দিনি ! তোমায় নিষিত্বে এই মাল! এনেছি 
এস পকিয়ে দি। গুদানোদ্যত 1 

প্রমদা । না, না অংমার হাতে দাও আমি পৰ্ৰ এখন_ 
মরলা। (প্রদান করিয়া) (করতালি দিযা) 

বুঝেছি বুঝেছি রাজবালা। 
যুববাজগণে আজ পবাবে কুস্ুমমালা ॥ 

প্রমদা। এই নাও তোমাৰ মালা» তুমি আর আমার লজ্জা 

দিওন। ( প্রত্যার্পণ করিতে উদ্যত) 

মুবলা। 'তাকি হধ সখি? এই নাঁও এখন কুমারের গলাষ 
দিবে দাও (প্রমদার হস্ত ধবিয়া রঞ্জনের গলদেশে 
মাল্য প্রদান) নাও রাজকুমার তুমি এই ছ্াঁটি 
সখার গলায় দিযে দাও ( রঞ্জনের হস্তে যাল্য প্রদান ) 

বঞ্জন । অখাঁর কখ]। অবশ্য মান্য করতে হবে? দাও 

( গ্রমদাব গলে মাল্য প্রদান )! 

বীর। মুবলে? তবে কেবল আমি কি সুধু গলায থাকব? 
মুবলা। কেন এই এনন৷ (বীরবল্পাভের গলে মাল্য দান) 

বার। না না এ ছডাটি তুমি পর (মুরলার গলদেশে প্রদান) 
ঘুরলা। তবে তুমিও পর (বীরবল্লাভের গলে পু» প্রদান 

বীর। মুলে! আজ কি শুভদিন? তুমি আমায় বিবাহ 
করলে? 

মুবলা। নাথ ! যথার্থই আজ আমাদের শুভদিন,, আজ 

আমাদের রাজনন্দিনীরও মমৌবাঞ পূর্ণ হল। 
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রঞ্জন। সখি! *তুঁমি, ষ্ গীতটি গাইতে গাইতে আঁস্হিলে 
আর একবার েই গানটি গাওনা। 

মুষলা। আজ্ঞা, অ আপনার অনুষ্মাতি আঁমি কখনই লঙ্ঘন করতে 

পারবনা ; তবে কিমা অন্তঃ পুর্ন নিকটে, পাছে কেউ 
শুনতে পায় তাই ভয় হুয়। 

বীর। প্রিয়ে! মালতীকুপ্ত অতি রমণীয় স্থান, সেই খানে 

কেন চলনা ? 

প্রমদা। হ্যা সখি, বেদ কথা, নেই খানেই চল।, 

্ সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয় দৃশ্য । 

উজ্জপ্রিন্নরাজের শষনমন্দির | 

উও্জয়িনীরাঁজ ও মহিষী আমীনা । 

রাজা । পরিয়ে! একি? আজ একাকিনী এমন বিরষ বদনে 

বসে. রয়েছ যে? এমন সুখের সময় তোমার এরূপ 

মেঁনভাঁব, দেখে আমার যনে অত্যন্ত ক্রেশ হচ্ছে (ম্বগত) 
একি ' কথা কন্ব না যে, ব্যাপণর কি? (প্রকাশ্যে) 
পরিয়ে! আমার কথার উত্তর দিচ্ছনা যে? 

রাণী । .(সাভিমানে) আপনি যেমন যুদ্ধ নিয়েই বিব্রত, জয়ের 

,আমোদেই মৃত হয়ে রয়েছেন, এদিকে অস্তঃপুরে যে 
কি. হচ্ছে তীরত একবার সংবাদ নেনৃন। । 

১ 
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রাজা। .কেন শ্রিয়ে! আজ অসন্ষ কথ বজংলে যে ? ? আমি - 

কি তোমার তত্বাবধারণ করিনা? 

রাণী । আমার কথা কি বলছি? প্রমদ!..ক করেছে তা 

শুনেছেন ? 

রাঁজা। কৈ না, (সবিন্ময়ে) করেছে কি? 

রাণী । আর কি করেছে! এত বড় মেয়ে হল, আপনিত “তার. 

বিবাহের নামটি মুখে আন্তে চান না ৮১, 

রাঁজা। কেন ?" তাঁর হয়েছে কি ? আমি" কি আর নিশ্িন্ত 

আছি? উপযুক্ত পাত্র না পেলে কি অমনি যার তার 
সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিব? 

রাণী। তা তেমনি উপযুক্ত পাত্রই হয়েছে । 
রাজা। কিব্যাপারকি?  .. টা 
রানী। ব্যাপার ! প্রমদ! সেই বন্দী রাজকুষারের প্রতি অনু 

ব্াখিণী হয়েছে ।. 

রাজা। আযা বল কি? বন্দীর সহিত গুপ্ত প্রণর! হাঁ 

| আমায় ধিকৃ! এ কথা আমার "শুনতে হল? আমায় 
ওরনে এমন ব্যভিচারিণীর জন্ম, হরেছিল? 

মহিষি! এমন কুলটাকে তুমি গণ্ডে কারণ করে. 
ছিলে? কোথায় সে পাপীয়সী ?. তকে শীত্র অর | 
স্নেই চণ্ডালিনীকে আজ আমি ব্বহস্তে বিনাশ কর্ব॥ :4; 

রানী। মহারাজ ; বলেন কি? আপনি যে .একেবারে উদ্যত 
হয়ে উঠলেন । 

রাজা। কি?তুমি বল কি? আমার বংশে কুলটার: জন্ম ?. 
উজ্জয়িনীরাজবংশে কলঙ্ষিনী !. "হায়! হার, .এছুঃখ+ 



ফাটি কুমাব। ৫ 

কিসে নিবুগাণ কন। হায়! বিধাতার কি বিডদ্বনা ! 
দেবতাকুলবত্রি দিন্ুদস্তৃত সুধারস অযরগণেরই 

উপভোগ্য হয়, তা না হয়ে অন্গুবের ভাগ্যে হল। 

( দীঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ) 
রণা। মহারাজ! স্থির হনু, এখন কি কব্বেন বন্পুন ! 
রাজ! । মহিষি। আর বিলম্ক কোক না শীত ডাক, আমি 

এখনি এই র (জকুলকে কলঙ্ক হতে মুক্ত করি। যাঁওশীদ্ত্র 
যাও যাবেনা? আমি আপনিই চললেম (থমনো দ্যুভ) 

বাণা। (বাজাব হস্ত ধরিব]) যহারাজ ক্ষ স্ত হন, করেন কি? 
রাজা। মহিবি! তুমি ছে, নচেৎ আমি এখনই আত্মহত্যা! 

করব। ্ 

বেঠো মন্ত্রীর গ্রবেশ । 
বত্ত্রী। একি? ব্যাপ।র কি? মা, মহারাজ এত কষ্ট হযেছেন 

. কেন? 

রাণী। মন্ত্রী মহাশয় । সে কথা পবে বলব, আগে মহারাজকে 

আপনি শীস্ত কৃকন। 

রাজা । মন্দ্িন্! এই জন্যই কি আপনি রঞগ্রীনের জীবন ভিঙ্গ। 

চেরেছিচলন ? এই জন্যই কি তাব শৃর্থল মে।চন করতে 

সম্মতি ফিয়েছিলেন ? এই জন্যই কি কারাবাসের আজ্ঞা 

দিতে বলেছিলেন ? এ পবিত্র রাজকুল কলঙ্কিত করাই 

কি আপনার অভিপ্রেত ছিল ? ছোঃ ধিক. আমীয় ! 

মুক্ত্রী। - মহার়।জ। শান্ত হন। আপনার এ ধক্রাধের কারণ 
অমি কিছুই অবগত নই। রঞ্জন কি মহারাজের কোন 
অপরাধ করেছেন? 



৬০ . কর্ণট কুথার 2. 

রাজা । কি? অপরাধ, যারপর *,২। বন্দী হয়ে আমার 

_ কন্যার সহিত গুপ্ত প্রেম? শৃ্গাল হয়ে মৃগরাজ-কন্যার . 
সহবাস ইচ্ছা? আপনি খান্, শীঘ্র যান, এখনই এই , 

দণ্ডেই. সেই হতভাগ্য পাঁমরকে অন্ধকুপে অবকদ্ধ 
কৰ্কন্গ্ে | | ক 

রাণী। মহারাজ ! আমায় ক্ষমা ককন--আপনি একটু স্থির হন? 

রাজা। তুমি কি এখন নেই পাপীয়দীর জীবন প্রতীক্ষা করছ? 
এখনও কি. সেই কুল- কলঙ্কিনীকে কন্যা বলে সন্বোধন 

করবার তোমার ইচ্ছা আছে? 

রাণী। (সরোদনে) মহারাজ! আপনার হাতে থরে রলছি 

আমার প্রমদাকে প্রাণে যারবেন না। | 
রাজা। (কিরকাল বিবেচনা করিয়া) দেখ, তোমার অনুরোধে 

সেই পাপীয়দীর জীবন আমি রক্ষা করলেম, কিন্তু সেই 

ছুরাআ্মা রঞ্জীনের জীবন কেহই রক্ষা করতে পারবে না। 

রাণী। (নীরবে রোদন) .. 

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! “আপনি এখনও গেলেন না, এখনও 

সেই পামরকে অন্ধকৃপে অবকদ্ধ করলেন না? (সত্বর 

দণ্ডায়মান রি আচ্ছা আমিই চান ৷ 
৪ * বেগে প্রস্থান । 

রাণী। আর এখানে একলা: ধসে কি করি, দেখিগে এখন 

কালামুখী গেল কোথায়, 

নী ২ প্রস্থান | 
চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ছু 



পক্ম অঞ্ক। 
চি হরি 

গ্রথমদৃশ্য । 

উজ্জরিনী-রাঁজঘভ| | 

রাজ! বিক্রম কেশরী, মন্ত্রী, বীর বন্লুভ 

ও কতিপয় সভাসদ্গণ আসীন | 

রাজা। কি' কর্ণাটীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন । তা কখ- 

নই হবেনা। ্ 

বীর। মহ্থারাজ' সন্ধি কখনই করবেন না। সে বর্ধরদিগের 
কথায় বিশ্বাস কি ! কতবার সন্ধি হয়েছে করবার সেই 

সন্ধি বিচ্ছেদ হয়েছে, এখন আপনি যুদ্ধ বাত্রা করতে 

প্রস্তুত হয়েছেন যুদ্ধ ধাত্রা ককন। 
মন্ত্রী। বীরবল্পভ! স্থির হও। দৃত কি জন্য এসেছে অগ্রে 

জানা যাক্, তার পর বিবেচন] করে যাহয় করা বাঁবে। 

দৌবারিক সহ দূতের প্রবেশ! 

দূত। মহারাজ ! প্রণাম হই । 

রাজা। বন্গন ! 

দত! (উপবেশনান্তর) মহারাজ! কর্ণাটের প্রধান মন্ত্রী 

বীসেন আপনকার রাঁজশ্রীর সহিত সন্ধি প্রার্থনা 

করেন। 

রাজা। কি ন্ধি! কর্মাটের সহিত সন্ধি! অসভ্য পার্কতীয়- 

দিগের সহিত সান্ধ! প্রাণ্থাক্তে নয়। 



২ 

মন্ত্রী। 

্রর্ণট কুমার, 

মহারাজ! যখন কর্ণাট *. '। ” বিএহ শান্তির 
জন্য সন্ধি প্রার্থনা করে”,) "1 আপনি কেন সেই 

সমরা'নল প্রাজ্জ্বলিত রাখতে ইচ্ছা করেন। ভবিষ্যদৃগর্ডে 

কি ভাবি কল সমুদ্ভত হবে তার স্থিরতা নাই। 

অতএব স্থির চিত্তে বিবেচনা! ককন, যদি সন্ধি হয় তবে 

তর অপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গলকর নাই । 

রাজা। মন্ত্রী মহাপদ! আপনি (সই কর্ণউীরদিগের চাতুরী 

বীব ! 

মন্ত্রী । 

রাজা । 

দত। 
৫ 

কিনকলই বি্ূত হলেন ? তাদের কথায় বিশ্বীস কি? 

বারা এগার্য/ন্ত কতবার সন্ধি করেছে, কতবার আবার 

সন্ধির বিপরাত কাষ্য সকল করেছে, তাদের সহিত বার 

বার সন্ধি করায় ফল'কি? 

মহার[জ। পুর্বাগগর বিবেচনা করে দেখুন। কর্ণাটায়ের। 
কেন সন্ধি প্রার্থনা করছে, তাদের গঢ়াভিপ্রায় কি 
আপনি সহজে বুঝতে পারবেন। ছুষ্টের কৌশল 
ও সদাসদভিপ্রায়ের মন্মোন্ডেদ করা শক সহজ কথ।। 

তাদের কথায় কদাচ আর বিশ্বীস করা যেতে পারেনা। 
(জনান্তিকে রাঁজার কর্ণে কি বলিল)। 
মন্ত্িন্! সন্ধি করাত আমার একান্ত অমতঃ তবে যদি 

করতে হয়, আঁমি যে সকল অন্ুজ্ঞ। কর.বঃ তা বদি বথা- 

যথ কর্ণান্ীয়ের1 প্রতিপালন করে তবেই দতের প্রস্তাবে 
আমি সম্মত হতে পাঁরি। 

মহারাজ । আপনার অনুজ্ঞা গুলিন কি? আপনার 

যা বলবার হয় বলুন আমি বার্তাব মাত্র যা বলবেন 

তাহাই কর্ণাট মন্ত্রির কর্ণগোঁচর কর্ব। 



কর্ণাট ঞুমাব। ৬০ 

মন্ত্রী। মহারাজ ' সন্ধি কা যদি আপনক।র রাজস্ত্রীর অভি- 
প্রায় হয়, তব অ।মার এই মান বক্তব্য, কে।লাপুব, 

স!তর।, বিজাপুর, পুনা প্রভৃতি, সপ্ত খাঁনি গ্রাম উজ্জ- 

ঘিনী রাজজীতরণে সর্গাপ্রে উদমর্গ করতে হবেঃ 

এযেন সন্ধিপত্রের একটী গুধান আদেশ হয়। 
রাঙদী। আপনি যা বললেন, আমিও তা স্থির কবে বে- 

খেছি, এখব আপনার আর ধর্দি কিছু, বন্তব্য থাকে 

বল,ন? | 

মন্ত্রী। মহারাজ! কণ।টীয়ের। র্ববাশ্রে সপ্তখানি গ্রাথ 
নিংস্বার্থ-ভাবে দান ককক, যুবরাজের উদ্ধাব জন্য 
তিনলক্ষ মুদ্রা দিক এব ভবিষ্যতে এই পবিত্র সন্ধি 

রক্ষণার জন্য কর্ণাট,য় চ।্জিন সন্ভান্ত ব্যক্তিকে আঁমা- 
দিগের নিকট প্রেরণ ককক। তীরা স্বেচ্ছামত অন্ততঃ 
চ।রি বৎসর কল উজ্জরিনীতে থাঁকৃবেন, তাদের প্রতি 

অন্যায়।চরণ কি যংত্র হবেন1-তাহাঁদিগকে উজ্জ- 

গিনাতে রাঁখা, কেবল ভবিব্যতে এ সন্ধি বিচ্ছেদ হবেন। 

এই আভপ্র য়ে মাত্র অন্যঘ1 আর কিউই নহে, এখন 

মহারাজের বাহ 'অভিকচি। 

রাজা । মন্ত্রী মহাশয়! সন্ধি সংস্থ'পনের যে সকল আদেশ 

গুলিন আপনি বললেন এ আমাদিগের বোধ করি 

সর্ববাদীসম্মত, এখন কর্ণট দূত কি বলেন শোনা 
যাকু। 

দূত। মহারাজ ! যুবরাজ রঞ্জীনের মুক্তির জন্য ভিনলক্ষ টাঁকা 
দিতে কর্ণাট “মন্ত্রী জ্বীককৃত হবেন, আর যে অপ্ত খানি 



বণাট কুমন্টি। 

গ্রামের* কথা বলছেন তাও দিত্তে পারেন, কিন্ত্ী,'সে 
সন্তগ্রা পরিবন্তে আপনার ইন্দোররাজ ছুহিতা চি 

মুক্তি দান,.করতে হবে ও 

রাজ।। (সক্রোধে) কি! মুরলার মুক্তিদান! মুরলার সহিত 

দত। 

এপুমরের কি সংশ্রুব আছে! যুরলার সহিত কর্ণীটৈ- 

শ্বরের সম্পর্ক কি? ্ 
মহারাজ! ইন্দোররাজ ও কর্ণাটের্বরের অতিপ্রীয় 

যুবরাজ রঞ্জন ও রাঁজদুহিত৷ মুরলার বুগপৎ, মুক্তিাধন না 

হইলে কোনক্রমেই পন্ধি। সংস্থাপন হইতে পারিবে নাঃ 

এখন মহ্থারাজের যাহা অনুমতি হয় । 

রাজী। না দূত! মুরলার ছুক্তিদান আমি কখনই করিব না, 

বার। 

তুমি কর্ণ যন্ত্রীকে রণসঙজ্জী করতে বলগে আমিও 

প্রস্তুত হইলাম । | 

তাবই কি! এ সন্ধিতে কি আপনার মুখোজ্জ।ল হবে ? 

দূত। মহীর।জ ! তবে আমি এখন বিদায় হই । (প্রণাম) 

দতের প্রণাম ।« 

রাজা । সেনীপতিত পীড়িত-_ক্ষতি নাই, আঁমি স্বহস্তেই 

বীর। 

ইন্দে'রের সমুচিত শাস্তিবিধান করব । ইন্দোরের সহিত 

সম্মাখ সমরে প্ররত হই এইটি আমা চিরবাসনা, তা 
বেন হল, এখন সেই নরাধম পামরকে সর্বাগ্রে বিলক্ষণ 

শিক্ষা দিয়ে তবে আর কাজ। 
মহারাজ ! এ দাম উপস্থিত থাকতে আপনি কি জন্য 

বুদ্ধে যাইবেন। ইন্দোররাজের দেখছ পিপীলিকার 

ন্যায় মৃত্যুপাখা হয়েছে, তাকে সহজে প্রান্ত করে' 



রণ বমান। ৫ 

'উজ্জরিনীর চিরশান্রিবিধান কৰ্ব অতএব-আমার হস্তে 

যুদ্ধের ভারীপণ কৰন ! 

রাঁজা। না বীরবল্লভ, তুমি বর” স্বগয়ে থেকে রাজ্য রক্ষা, কর? 

আমি শ্বয়ংই যুদ্ধবাত্রা করব । ইন্দোররাজকে: সমুচিত 

প্রতিফল না দিবে-রাঙ্গযে প্রত্যাবর্তন করছি না, 

অতএব এবিষয়ে তোমার কোন কথা আমি শুনিব 

না। উমি রাজপানীতে আমদের প্রতিনিবিস্বরূপ 

রছিলে তাহাতে আর ক্ষতি কি? 
বার। মভারজ! আপনার আজ্ঞা অলগঘনীয় । 

রাজ।। মন্ত্রী মহাশয় ! তবে এই স্থির রহিল আমি এখন অন্তঃ- 

পুবে চলিলাম। 

সকলের প্রস্থান । 
ইজকনরা শট ভা 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

ঠিশলেশ্বব ঢুর্গ--মগ্ধঝপ কাবাগাব। 

রগ্তন একাকী আস'ন ! 

রঞ্জন । উঃ কি অন্ধকার ' দিবা রজনী সমাঁন অন্ধকার ! আমি 

এ জীবনে সুর্যের আলোক আর দেখতে পাব না। 

এই অন্ধকুপেই আমার মৃত্যু হবে। অহ! নয়ন থাকিতে 
আমি অন্ধ, সবল হস্ত পদ থাকিতে* আমি পঙ্গ, 

শৃস্ল-স্ণিত শুশ্বীলবদ্ধ রাজপুত্র রঞ্জীনাপেক্ষা রাজপথ- 

চারা খঞ্জ ভিক্ষারীও সহঅগুণে জুখী! তার স্বাধনতা 

না 



৬, গস কুণাব। 

আছে । আমি পরাধীন, আমি বন্দী; আমি কারাবন্ধ! 

মৃত্তিকা আমার শয্যা, ভেক, মুখিক, কীট পতঙ্গ আমার 

সহচর | আঃ জগদীশ 1 উ(নেপথ্টে গভীর শব্দ)কি এ ! 

কে এ। একি দেখিলাম ! যিনিই হউন আমা ভয় কি 
রে মৃহ্নার আবাধনা করে তার আর ভয় কি?কে তুমি ? 
উত্তর দাও, স্বয়ং ষমরাজ হইলেও আমি তোমুয় ভয় 

করিব না। যদি আমার হত্যা করতে এসে থাঁক তুমি 

আমার পরম বন্ধু, এস, নিকটে এস, তোমায় আলিঙ্গন 

কবি। নেপথ্যে) কেরে চলে'অয়ি ন1। 

বীরবল্পভ এবং আলোক হস্তে এক জন 

অনুচরের প্রবেশ ॥. 

বীরবল্পভ ! ্ 

বার। উঠুন রাজকুমার ! আপনার শৃষ্থলোন্মোচন করেদিই। 
রঞ্জন। সখ, তুমি আমায় মুক্ত করতে পারবে? 

বীর। আজ সেই জন্যই এ দাসের আগমন । 

রঞ্জীন। তবে সখা! তোমার এ পার্খবিলম্বিত উলঙ্গ তরব|(র 

গ্রহণ কর। 

বার। রাজকুমার । আপনি পাগল হলেন নাকি? 

রঞ্লন। আমার আর বাকি কি ভাই! 

বার। কুবরাজ! স্থির ছোন্,বোধ হয় এতদিনে আপনার দুঃখের 
অবসাঁন,হল। মহারাঁজ লসৈন্যে যুদ্ধধাত্রা করেছেন, 
রাজ্য রক্ষার্থে আমায় প্রতিনিবি রেখে গেছেন, এখন 
সমস্ত উদ্জ্বয়িনী আমার হস্তে বলিলেও হয়! এবং 



কণা কুমাব। ৬1 

আমাঙ্গের &কাঁশল সফল হুহব!রও আর বড় বিলম্ব 

নাই+ 

রঞ্জন" আমার স্থাক্ষরিত পত্র কি ইন্দোররাজ পেয়েছিনে ? 
বীর। আজ্ঞা হা, সেই পত্রের মন্বানুসারে তীরা কর্য) ক্চেন 

অবিলঘ্েই করণীয় সেন। চূর্ণ আন্রুমণ করবে । 

রঞ্জন খা, রাজকুমারী এখন কেমন আছেন? উীঁর কি কোন 
সম্বাদ পেয়েছেন ? 

বীর। তিনি এবং মুল এখন কারাগারে বাস করছেন । 
রঞ্জীন। অছ্থো!! আমিই তার যন্ত্রণার মূল। 

বিষগ্নভাবে অবস্থান । 

বীর। কুমার! এখন আসুন) এস্থানে আর থাকিবার প্রয়ো- 

জন নাই। আপনি এখন স্বাধীন, আর এ অধীন 

আপনাব অনুমতির দাস, গা তুলে আস্ুন। 

রাঁজকুমারের হস্তধারণপুর্্বক সানুচর 
বীরবল্লুভেব প্রস্থান । 

শট উন ক ত 

তৃতীয় দ্বশ্য | 

শৈলেশ্ববেব হুর্গস্থ প্রান | 

গাঢ় অন্ধকার, যেঘ গর্জন ও অশনি প্রভা! 

একজন সৈনিকের প্রবেশ 1 

সৈমিক। কৈ! ছুগবিক্ষক কোথায়? আমি এখন করি কি? 

দেখছে গাচ্ছি নর্ঘনাশ হোল। 



৬৮ ০17 বীমার । 

জগ্তপদে বারুপাঙ্গের প্রবেশ। 

বাক। কেও উঞ্রসেন ! করি জন্য ভুমি এখানে উপ- 
স্থিত হলে? এই ঘে!র অন্ধকার বৃষ্টি, মুবলধারে রৃষ্ডি 
ভয়ঙ্কর মেদের ডাক, এমন সমর তোমায় এখানে কে 

আস্তে বললে? জো কোন অমঙ্গল ঘটেছে নাকি? 

শীজ্মে বল? 

সৈনিক । মশায়! বলব কি সর্বনাশ উপস্থিত ! সর্বনাশ ! ! 
কর্ণাটায় সেন! রাজপুরী আক্রমণ করেছে, মহারাজ যুদ্ধে 
পরাস্ত হয়ে সসৈন্যে কণাটের-বন্দী হয়েছেন? রাজ্যে 
মহা হুলস্থ'ল পড়েছে এখন শীঘ্ এসে বা কর্তব্য হয় 

কৰুন। 
আন্যাকি বললে উজ্জরিনীরাজ কর্ণাটসেনা কর্তৃক 

পরাস্ত হয়েছেন? হায় হার কি পর্বনাশ ! কি সর্বব- 

নাশ || (সৈনিকের প্রতি ) তুমি শীঘ্ যাও, দুর্ণস্থ যে 
সমুদয় সৈনিক আছে তাহাদিগকে লয়ে আমি শাঘুই 
যাচ্ছি, তুমি অর বিলম্ব করেনা, বাঁও শীঘু যাও । 

সৈনিক । হা আমি এখনি চল লেম। 

বীক 

সৈনিকের প্রস্থান । 

নেপথ্যে । পদশব্দ । 

বীক। কে ওখানে ? 

নেপথ্যে । (ভেরীধ্বনি সহ) জয় ভবানী, জয় মা ভবানীর 

জর, কর্ণাটর[জের জয়। 



৫ তর ক বণ পন 

রণোন্দ, ও বেশে ক্ণাটসেনার প্রবেশ। 

১ম সৈনিক ! থর বেটাকে ॥ 

২য় সৈনিক । বাঁধ বেটাকে। 

৩র সৈনিক । ধর, ধব, এ যায, এ পালায় । 

সৈনিকগণের প্রস্থ,ন। 

অপর দিক দিয়। রঞ্জন ও বীরব্কভের 

প্রবেশ | 

রঞ্জন । জখা। কি এ? ব্যাপার কি? 

বীর । যুবরাজ । আর দেখেন কি? আপনার প্রোঁভাগ্য 
সুর্য্যের অক্র্যদয় হয়েছে । এতদিনে ঈশ্বর আপনার 

প্রতি সানুকুল হলেন । 

নেপথ্যে । ধৰ্ ধব্ বাধ বেটাদের বাধ । 

রঞ্জন ॥। (অগ্রনর হুইব1) জীবিত রঞ্জনের গ'ত্রম্পর্শ করে । 

কার সাধ্য । 

দুইজন সেনানী ভূমিষ্ঠ হইয়। ক্মারকে অভিবাদন, 
অপর দিক দিয়! বদ্ধহস্ত দর্গরক্ষকের সহিত অন্য 

একজন সৈনিকের প্রবেশ । 

(সবিল্ময়ে) কে ও? বলেন্দ্র মাহ” কেও চিএ্রথথ? 

এস, এস, বহু দিবস পরে তোমাদের সাক্ষ্যাৎ পেষে ষে 

কিপধ্যন্ত দুখী হলাম বলতে পারি না? 



1 ৭ বৃমাব। 

বলেন্দ। আনুন কমার, অব প্রঙ্তত, এখন পস্রাজ্যে চলুন । 
আপনার সর্বতোতাবে জয লাভ হযেছে, উজ্জয়িনী 

সেনা পরাস্ত হয়েছে, উজ্জয়েদ্ীরাজ বন্দী হয়েছেন'। 

রঞ্না আটা কি বললে উজ্জধিনীকেশরী বন্দী হরেছেন! 

কেমন, তার প্রতি ত কেহ কোন প্রকার' অত্য।চার 
করে নাই % 

বলেন্দ্র। আজ্ঞা না কুমার, যথোচিত সম্মানের সহিত 

তকে ক্ণাটে পাঠান হয়েছে। 

রঞ্জন। আমার পুজনীয় জনক,. আধার ন্বেহময়ী জননী 

কোথায ? তার'ত ভাল আছেন ? তারা নাকি তপো'ৰন 

আশ্রয় করেছেন ? 

বলেন্দ্র। আজ্ঞা. উাদের জণ্য আপনি ব্যাকুল হবেন না, 
উ/দের সমস্ত কুণ্দল। মন্্'মশাব স্বয়ং তাদের রাড়্যে 

প্রত্যানযন জন্য গমন করেছেন। এখন আপনার 

এখাঁনে আঁব থাকিব।র প্রয়োজন নাই--(ছুর্গ রক্ষকের 

প্রতি অঙ্গলি নির্দেশ করিয়া) অনুমতি হলে এই বন্ধ 

ক্রুকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিরা আমরা কর্ণাট যাত্রা 

করি । 

বীক । কুমার ' ক্ষমা ককন, ক্ষমা ককন। 

রঞ্জীন। ন্বাঃ তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যথেচ্ছ! গমন কর 

(বলেন্্র সিৎহেব প্রতি) তুমি গর বন্ধন খুলে দাও, 

ওর প্রতি নিষ্ঠ,রাচরণ করলে কি হবে ? 
বলেন্দ্র। যে আজ্ঞা যুবরাজ ! 

দুর্গ রক্ষকের বন্ধন মোচন ও জাহার প্রস্থান । 
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চিত্র। কুমার 'স্ফুর্গের বহির্ভাগে সুসজ্জিত আপনার অশ্ব 

প্রস্তত, চদ্সুন। 

রঞ্রীন” চল তবে যাঁওয়। যাক্ এস ভাই বীরবল্লব্ড । 

বারা চলুন, অ'গে র/জকুষারী ও তীর সহ্চরীর উদ্ধার সাধন 
করণ যাক। 

সফলের প্রস্থান । 

চতুর্থ ১8 | 
জাতি 
কথাউবাঁপথ | 

চই জন নাগরিকের প্রবেশ 

১ম । আরে ও মাম! চলে এস না। 

২য়। "কেন হে বাপু! দীঁড়াওনা একটু, এ যে এক জন কে 
আসছে ওকে নয় জিজ্ঞাসা কর! যাঁক্* আজ কর্ণাটে 

এ মহোৎসব কিসের? 

»১ম।' ও যামা! ও আবার যে একটা কি বাজাতে বাজাতে 

এ দিকে আসছে আর কি বলছে তা বুঝতে পারছ ? 

২য়। দীড়া বাপু কি বলছে শোন! যাক (উভয়ে এক পার্থ 
দণ্ডায়মান ) 

দামামা! বাদ্য করিতে করিতে দুই জন 

কর্মচারীর প্রবেশ ও ঘোষণু!। 

আজ যুবরাজ রঞ্জীন স্বরাজ্যে উপস্থিত হবেন, দীন, 

দরিদ্র, ভিক্ষুক, ব্রান্ধণ যে কেহ থাক রাজবাড়ীতে উপ- 
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শ্য। 

-্য। 
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স্থিত হুবে-. সকলের: মনো [বাঞ্া পৃ হবে, প্রীর্ঘনার 
৬ধিক প্রচুর অর্গ পাঁবে। 

বশিতে বলিতে বাদ্যরহুকারে প্রস্থান । 

শুনল বাপু, তা না'হলে আড় এত ধুমধাম হবে, 

বেশ ১ ৮ 1.৩ পান্থ সকল বাড়ীতে, নৃত্য গীত বাদ্য 
পদে পরিপুণ, ঘারে দ্বারে পূর্ণ কলদ ও কদলারৃক্ষ, 

এলব মঙ্গনদুচক [চহ, তাও বেন জান্ছ, তনে চলন? 

(কন বাজব।শের দিকেই একবার যাই, দেখিগে লেখানে 

কি হচ্ছে। 

(ঈধদ্ধাস্যপহক।রে) এ! আমাদের যুবরাজ আজ ভবে 

স্ব্াজ্যে পুনব।থমন করবেন, মাম! আজ আমাদের কি 
শুভদিন ? 

বাঁপু। আমাদের যে এমন দিন উপস্থিত হবে, কার মনে 

ছিল? দেখ, যখন দুদেব উপস্থিত হয় তখন বিপদের 

উপর বিপদ -শোকেব উপর শোক -অমঙ্গলের এক- 

শেষ হয়ে থকে, আবার যখন ঈশ্বর রানুকুল হন, তখন 

সকল দিকেই স্থুখ__ 

তার আর কথা কি? চিরকালই এরূপ হরে আঁসছে। 

সুখের পর ছুঃখ -ছুঃখের পর্ত জুখ, নশ্বর জগতের 

কার্ধ্যই এই । হ্যা মামা বৃন্ধ কর্ণাটেশ্বর কি তপোবন 
হুতে'ফিরে এসেছেন ? 

তাকি শোননি বাপু. রাজমহ্বার সহিত মহারাজ 
কল্য প্রাঙে এসে উপস্থিত হয়েছেন। 

(মেপখে। নদ) 



উভয়ের প্রস্থানি।.. ূ 
নাঁকে (তিলক, হাতে খুবি ও:ছাঁতা, কৌমরে, বোচকা 

ও চট্টা জা, পায়ে জনেক বৈষ্ঞবের, প্রবেশ। 
বৈষুব। গত) রাম! রাম! রম ।১এই কাঁদায়, চটী জুতো 

পায়ে রাস্তার চলা কি ঝকুয়ারি? ছিটে ওঠ উঠে 
তামাম কাচাটা চিড়িয়ারুটী হয়ে গেছে, দুর হক্গে 
ছাই +একসট ধোপদস্ত কাপড়ই-ন-.তোর তোর হিছুয়ানি 
মাথায় থাক-_সম্প্রতি ভুভো,জৌড়াটা ত হাতে করা 
যাক--পাঁ: ধুয়ে তখন পায়ে দেওয়া যাবে (আপনার প্রতি 
চুি করিয়া) একি হল? কি লাঞ্চনা, এক হাতে জুতো, 
এক হানে ছাতা; বঙ্গলে পু খি, কোমরে বোঁচকা, পাঁয়ে 
কাদা ভ ভরপুর, যাওয়াইবা যায় কেমন করে? মরতে আজ 
বেরিয়েছিলাম এখন ভ এইখানে খানিক বসা যাঁকু, ভার 
পর বআন্তে। আস্তে যাওয়া যাবে এখন (উপবেশন) 
তোর, বিদায় পাওয়ার কীথায় আগুণ, খিশ্নি বলে 
বস্লেন কি না; দী বাঁবেনা যেতে: সয় বৈকি” আরে; 
এদিকে, গলে ছলে সু 'আমার বিটা, নাড়ি পাকিয়ে 
তাড় হয়ে যায়, ভার কি করলি, বল দেখি? আপনার 
পাটের দিকৃ 0 নয়া মুখ কিকিপুর্বক) নরক ভোগআর 
কি . এই. ষে মোনটাক ৭ বরাবর কাদা পায়ে; জমেচে, এর 
ছেস্তনেন্ড করা" কি সহজ কার্য, লাভ ত. ভারি) লাভের: 
রা উ কধুপাডার খেলে" লাভিখপ রয়খোবধঃঃ বারখন্ডা 

ই, 



থঃ রগ বুমও। 

পয়সার এমন সুন্দর ভঁ২) জোড়ীই মাটী; আত্মানং 
বঙ্ছা। কাধণ আপনি বাচ্ছে লাগে কাম) 

কপক্ষী হান্তে জনৈক শাক্তের প্রদেশ । 
শাক্ত । (চুমকুন্ডি দি! পাখার গ্রাতি) কালী কণ্প তৰ, শিব 

জশত গুক, কালি কপ্প তক--(ডুমকুড়ি) 

ইবন । এই যে যাচ্ছে, কি দাঁদা মঙ্গল ত? 

শক্ত । আর দাদা! প্রাণে বেচে আছি দেই. ভাল । 

বৈদ্ধৰ। কেন, কি হযেছে? 

শক্ত । আর দার্দা। সেই অবধি ত আর সেরে উঠতে পাঁরলেম 

না, আজ ভ্ুর, কাল পেটের অন্ুখ, আর 'দ্লীহাটা ত 

আছেই। 

নৈষব। 'তাই ত! দাদাকে একেবারে কাবু হ কবে ফেলেছে, 
ত! এর উপর দাদা, স্বান করলে কেন? 

শক্ত । আর দাদা! বিদায় আন্তে যেতে ছবে, সানা না করে 
সাণয়া অবিধি হয় কাজেই-- 

বৈষ্ঞব । তাইভ, তোমার পীড়িত শরীর, বিদায়ের লোভে মার! 

পড়বে নাকি? দাদাতুমি কারণ পাঁনটা পরিত্যাগ কর, 
কেন আর চগ্ডালিনীর পুজা করে মর। দাদ! “সর্ববদে- 

বেময়ো। বিজু তোমায় বোরালেত বুঝবেন! । 

শাক্ত। চোপ্ বেটা পাঁজি বেয়াদব শক্তি নিন্দা করিস্। 
বৈষব। আহা, দাদা রাশকর কেন? তুমি ও রাক্ষপীটাকে 

পরিত্যা কর, বিষুঃ মন্ত্রের উপ্ণাপক হও, তোমার ইছ্- 

কাল পরকাঁল ভাল হবে! & রাক্ষসীর পুজ। করেই 

শেষ দেখছি তোমায় উৎকট পীড়াতেই মরুতে হবে। 



নর্দটি কুমাব। ৭৫. 

শক্ত । ফের বেটা আসা দ্র এক চড়ে তোর দাত ভেঙ্গে ৫ 

"দেব ।4% ১, 
বৈষ্ণব । (সক্রোঁধে কি, পঃলে্ট চণ্ডাল নাবক,পত উপানক, . 

'ুঈ আব।র চোকরাঙ্গ।স একটী নাতি এমনি তেগে মার্ব 
যে পেটের মাড়ী সমেত পিলে বেরিয়ে পড়বে। | 

শাক্ত। কি বলিস! যতদুর মুখ ততদুর কথা, শক্তি নিন্দ। করিস্ 
পাজি নরাধম ভণ্ড পিশাচ, ইচ্ছাঙ্য সাঁডশী দিয়ে 
তোঁর জিবটা টেনে বের করি। 

বৈষ্ণব । তবেরে অকাল কুম্বণ্ড পাঁষগু তুই আমায় ভণ্ড বলিন, 
ছোট স্থখে বড কথা, তোর নিতান্ত এই খুনিয়ে এসেছে 
দাড়া । 

( দ্রেতপদে মস্তকে চপেটাধাঁত ) 
শক্ত । তবে রে বেটা হস্তুজ, তুই আধার গাত্র স্পর্শ করিস 

আয়ত দেখি! (সক্রোধে সন্মখে অগ্রসর হওন) 

বৈষ্ণব? আয়না) লায়ন! কে কাকে দেখে! 

উভযে মন্দ 
ছুইজন প্রহরীর প্রবেশ । 

৯। আরে ইসকশ্. কাকর্তা হো। 

১ হট্ যাও, হুট বাঁও?। 
শাক্ত। তবে ছাড়$ ছ।ড়$ ছজনই মারা যাব। (সয়ে উভয়ের 

প্রন্থান। 

প্র্রী্ধয়ের পশ্চাৎ পশ্চাছ পরস্কান। 
আভা 



প্ঝম দশ! 
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ওপশ্বী দেশে কর্ণাটরাদ ও যোগিনী রাাজমহিনী 
একাঁদনে স্উপনিস্ট ৷ উভগ্ন পার্খে প্থক্ প্থক্, 
সিংহাসনে উজ্ঞধিনী ও" ইন্দোররাজ আসীন, 

নিম্াসনে পাজে মিত্র অমাত্য ও সন 

মভলদ্ণণ এবং যখাবথ স্বনে অপরাপর 

কন্মচাঁবীও অনুচরগণ উপবিষ্ট । 

মেপধ্যে। জয় কর্ণাট-রাজের জয়! | 
সভান্ত সকলে । জয় কর্ণটরাজেব জর, জয় কণাটরাজের 

জয় 
রাজা । ( সহীস্য বদনে ) মহিবি। শুন্ভে পাচ্ছ, এ ভোমার 

রপ্জীন আস্ছে। 

রাজ্জি। নথ! আজ কি শুভদ্দিন,. কতদিন পরে বাছার চাদ 

মুখ দেখে আজ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হবে। 

মন্্রী। দেবি! যথার্থই আজ আঁযাদের ওভদিন। কুমারকে, 

আজ আর্মরা সস্ত্রীক সন্দশন কর্ব। 
রাজা। হী মছ্িষি! তোমায় বলবার অবসর পাই নাই, 

মাননীয় এই উজ্জ্রয়িনী কেশরীর সহিত আমাদিগের 

বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়েছে ॥ রাজকুমারী গাব 



সকণাট কুমাছ। শণ 

বিধানে জয়।ণের এ্াণাধিক রঞ্নকে পতিত্বে ব্রণ 

নেপখ্যে। . জয়,কণুঃ রাজের 'জয় । 
সভাম্থ সকলে । জয কর্ণাটবাজের আয়, জয় কণাটরাজের 

জয়। | 

গুন বীনবল্লভ প্রথদা যরল। এব? আঅশ্রচর- 

গণের ক্রানেশু। 

র।জা, ঃ,ভষা, ইন |র ও উজ্জরিনা ভিন্ন সভান্থ সমস্ত 

লে।কেত সঙ্গমে গাতোখান। 

ল।নুচর কুমার ভষিষ্ট ৮ইরা প্রণামাস্তব দ্ডয়মান | 

বাজী! ( দীয় আসন হইতে উত্থান পূর্বক উজ্জরিনীরজের 
করদ্বর ধারণ করিয়া) মহারাজ! আমার ক্কতাপরাধ 

ক্ষম। ককন। প্রসন্ন চিভে সহস্তে আপনার জামাতা 

ও কন্যাকে কণাট সিংহাসনে অভিষিক্ত ককন। 

উ£রাজা। দোঁক মহারাজ! পুত্র ও পুত্রবধু লয়ে আপনি 

সুখসচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ ককন এমন আজ্ঞ। করেন 

কেন? 

রাজা । আজ্ঞা না। এ বৃদ্ধ বসে সংসার ব্যাপাবে মনকে আর 

কল্পুষিত করতে চাই মাঃ আপনি আমার রঞ্জীনকে রাজা 

কৰ্কনঃ অন্তবের সহিত আশীর্বাদ ককন। 

রঞ্জন ও প্রমদা উজ্জয়িনীরাজের চরণধন্দ্ন ও 

প্রযদার রোদন । 

উঃরাজী। আর কীদ কেন মা, তোমার মনোনাঞ্াত পূর্ণ 
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হাসছে, এখন 'আশার্জ'৮ ক” বব কুল-কেশরা রঞ্জানের 

মনে [বগল কবে যাবজ্জ ব* + “ম দুখে কালষাঁপন কব। 

বাজা। পন্য, গু সভাসদগণ ? ওগ্ুমোদন, কব? আজ এই 

শুভদিনে শুভগ্ষণে আামাব হদয-রঞ্জন রঞ্জীনকে এই 

পুব্চন কণ্ণ।টনি-হাসনে আঁডিবিক্ত কৰি। 

মভাশ্থ সকলে । এবিষয়ে আমাদিশের কাঙ্ছার অমশ নাই। 

লজা। (প্টজ্জয়িনীবাজেব প্রতি)? মহারাজ! তবে আমন 

রঞ্জনকে বাজ্যাভিবিক্ত করা বাক (পুরে ছিতের গ্রুতি, 

মন্ছ(শম গাতা,ল আন্মন। 

প্রযদশ রগ্তনের রাজ্যাভিষেক, মন্তেকোপবি পুষ্পঃ্ডি 

নেপগ্যে বৈভালিকের । 
রি 

গীত । 

1 শন সভা |] 

আজি কি আনন্দ মরি, হেরি বাঁঞজ 5বনে। 

প্রমদ1 রঞ্জীন বাঁমে, শোভে বাজদিহহাদনে ॥ 

যেন লক্ষ্মী নারাঘণ 

অথবা রতি মদন 

যুগল রূপে মোহিল, পুববাসীগণে। 
আশীর্বাদ করে রাগ 
বন্দী গায় স্ততিবাণি 

দেবগণ জয়ধ্বনি, করে গগনে । 
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রাঁজি। মহর([ত৮। মাঙ্গপিক কষা সমস্ত সমাধা হল, এক্ষাণ 
ৃ্ অনুমা ফাল ধধৃহ 23 ইংনাররাজছুহিতাকে লযে 

আমি অন্বুঃপূবে গমন কনি। 
রাজা। খা মাহষি। তু তবে এখন অন্তঃপুবে যাও। 

কর্ণাটনাক্ছি গ্রমদ! ও মবলাকে লইয়া 

অন্ত' পুনে শবেশ। 

এখন বৈধাভিক মহঃশঘের কিযৎকাল বিশ্রাম আবশ্যক 
(মন্ত্রীর প্রতি) আপনি তবে উজ্জধিনীরাজকে লমড়ি- 
ব্যাারে লইযা যান। 

যন্ীসঙ্ঠ উজ্জধিনীরজেব প্রস্থান । 
রগ্থান। যহারাজ। অ'মা৭ একটি আন্তরিক বাসনা আছে 

যদি পূর্ণ করেন বলতে সাহসী হই! 
রাঁজা। বহ্দ। তুমি মামার মনুমতিব অপেক্ষা কবছ কেন 

যাঁভাল বিবেচন] হয় কর। 
রঙীন। মহারাজ! আমার উচ্ছী যে আমার এই মুক্ভিদাতা 

পবম বন্ধু বারবন্থতকে করদ রাজা করা হয, এবং 
মহাবাঁজের অধিকারস্থ কষেক খানি গ্রাম নিশ্বার্থ ভাবে 
ইহাকে প্রদান করিয়া অন্যই রা।জলম্বানে চি্নিভ 
কর! হ্য়। 

বাজা। এ প্রস্তাবে আমি সপ্পুর্ণ অনুমোদন করিলাম, এখন 
হইতে রাজা বারবন্ত্রভ আমাদের একজন লম্বন্ত বিত্র- 
পে পরিগণিত হইলেন । 
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গ্রীন । (ইন্দোবল।জেন প্রা । এখন মহার'জ আপনার 
নিফট “মর একটি নিবেদন অ।ে। 

ইমো র। খন কি করছে হবে। 

মঠ । মহথাকাজ! অমা্ এই শারমবন্ধু রাজাবাহকল্পভের 

সাহি৬ আপনাহ় গ্াততা যানার শুভ উহু ক্রিয়া 

সম্পন্ন কক্কন। উচ্ছাদের গীন্ধর্ব বিবাহ অঞ্রেই হইয়া 

গিয়াছে। ইনি আঁপনার কন্যার সর্যভোভাবে উপযুক্ত 

পাত্র, উচ্নার সঞ্চিত আপনার কন্য।র বিবাহ দিলে 

আপনি পরম সুখা হবেন । 

রাজা । (ইন্দোররাজের প্রতি) এ প্রস্তাব বে!ধ হয় মহারাজের 

অনভিমত হবেনা । রাজ বারবল্লভ রাজকুষান,৫ উপযুক্ত 

পাত্র তার আর মন্দেঞ্*চ নাই। 

ইন্দোর। মহারাজ যখন আপনার এ প্রানে সম্পুর্ণ 

অভিগত দেখছি, তখন আমার তাতে দ্বিম- ণই। যে 

বনন্ত্রভ হতে আমি আমার ধশাণসম। এক মাহ কন্যার 

চন্দ্রবদন দেখে অ[জ অগা আনন্দানুভব কণ- 

লাম, উ।র হস্তে দে কন্য'দ।ন কই ০৬ অমত করৰ এমন * 

ইস। আমার নাভ 3 এ তাতে আম!কে প্রককঙ পক্ষে 

'রুতজ্ঞই হতে হবে, অতএব জর্জান্তুঃকরণের সহিত 

মি ন্লছি শুভদদিনে শুভক্ষণে রাজা বীরবন্ধুভকে 

জ।মাতৃত্বে'বরণ করিষ। ্ 
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(নেপথ্যে) 

আঁড়ানা বাঁহার-__আঁড়!। 

এত দিনে রাজ বাঁলার মনসাঁধ পুরিল 1. 

দুঃখের তিমির নাঁশে, স্থখ রবি প্রকাশিল ॥ 
দারুণ দুঃখের পরে | 

ভাসে সুখ পারাবারে 

জয় জয় রবে ভাঁজি রাজ পুরি ভরিল। 

যব্নিকী পতন | 

পি
 উপ 
গা 

সমাপ্ত । 










